The Gleaner

Vol 20 (1995)

Οι αναβαθμοί της απομνημόνευσης και οι
πολιτικές στρατηγικές μιας οικογένειας
Ευτυχία Δ. Λιάτα
doi: 10.12681/er.244

To cite this article:
Λιάτα Ε. Δ. (1995). Οι αναβαθμοί της απομνημόνευσης και οι πολιτικές στρατηγικές μιας οικογένειας. The Gleaner,
20, 163–233. https://doi.org/10.12681/er.244

https://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at: 09/01/2023 14:12:04

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ!
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
«Ό έχων άπαίτησιν να ήναι αρχηγός, θυσιάζει αυθορμήτως
άείποτε τα έαυτοϋ συμφέροντα χάριν των οικογενειακών, και
ουδέποτε εκμεταλλεύεται τα της οικογενείας, και δη, τα τιμαλφέστερα χάριν των έαυτοϋ.»
(Επιστολή Ανδρέα Α. Δεληγιάννη προς
Θεόδωρο Π. Δεληγιάννη, 22/9/1873.)

Ε

ΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΒΑΘΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ μεταξύ στρατιωτικών και πρου
χόντων, των «πολιτικών», όπως νωρίς ονομάστηκαν, για τη σπου

δαιότητα του ρόλου που καθεμιά από τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες δια
δραμάτισε στην ελληνική Επανάσταση. Αντιδικία που αποκρυσταλλώνε

ται σε πολιτικό λόγο όταν οι πολεμικές συγκρούσεις έπαυσαν πλέον, και
στην ουσία επαναλαμβάνει όσα στοιχεία πολιτικού λόγου ενείχαν ρήξεις που
είχαν ήδη συμβεί κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Στο πεδίο της εξασφάλισης
προνομίων και ανταμοιβών από την κυβέρνηση όσοι συνεισέφεραν, κυρίως
σε υλικά μέσα, εμπλέκονται σε μιά διελκυστίνδα διεκδικήσεων κάτω από
το ενδυμάτων οφειλόμενων αποζημιώσεων ο λόγος λοιπόν για το μέγιστο
μερίδιο και ο δρόμος προς το επιδιωκόμενο ο ίδιος για όλους: περνάει σε
πρώτο επίπεδο από τη διογκωμένη προβολή —επιτυχέστερα μάλιστα δι'
αποδείξεων— του ρόλου που ο διεκδικητής διαδραμάτισε σ' εκείνο τον
κοινό αγώνα, και σε δεύτερο επίπεδο από την υποβάθμιση του ρόλου των
άλλων. Με τη μέθοδο συνήθως των αποσιωπήσεων, της παραγνώρισης
και όχι πάντα απαραίτητα της καταγγελίας διαμορφώνεται η εικόνα των
ιστορικών γεγονότων και των προσώπων που πρωταγωνίστησαν σ' αυτά.
Ο επίζηλος ρόλος του πρωταγωνιστή δεν επιφέρει μόνο δόξα αλλά και
υλικά αγαθά: γι' αυτό και πολλοί οι εκ των υστέρων διεκδικητές-του σε
ενα συντελεσμένο πολυπρόσωπο δράμα, όπου η σαφής διάκριση των ρόλων
και δύσκολα κατορθωτή ήταν και όχι πάντα ξεκάθαρη.
Μόνοι αδιάψευστοι μάρτυρες τα γραπτά τεκμήρια' όμως κι αυτά δεν
υπήρχαν πάντα, μολονότι κάποιοι φρόντιζαν ακόμα και μέσα στη δίνη του
πολέμου να τα εξασφαλίσουν και να τα διαφυλάξουν, κάποτε δίχως την
επιθυμητή ως το τέλος επιτυχία. Το μόνο που απέμενε πλέον ήταν η προ
σωπική μαρτυρία των αγωνιστών, όσων επέζησαν αυτοί βίωσαν τα γεγο
νότα, έστω κι αν τ' αντιμετώπισαν από διαφορετική σκοπιά ο καθένας και
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έτσι, όταν υποχρεώθηκαν να τ ' ανακαλέσουν, τ ' αναπαράστησαν αναμφί
βολα με αρκετή υποκειμενικότητα, όμως κυρίως αυτοί υπήρξαν μάρτυρες
γεγονότων. Βέβαια, οι πράξεις, τα συμβάντα συντελέστηκαν μ' ένα και
-

μοναδικό τρόπο η πρόσληψη και η εκ των υστέρων εκτίμηση υπήρξε δια
φορετική, συχνά συνειδητά παραμορφωμένη αποβλέποντας στο προσδο
κώμενο κέρδος (ηθικό και υλικό), κάποτε αθέλητα ως φυσική συνέπεια μ,ιάς
προδοτικής μνήμης, η οποία, όταν ύστερα από μακρό χρονικό διάστημα
αναγκάζεται ν' ανακαλέσει σκηνές από το παρελθόν —στην πλεινότητάτους δυσάρεστες— συγχέει το πλαστό, το επιθυμητό, με την αλήθεια του
συντελεσμένου γεγονότος. Ετσι η ιστορική πραγματικότητα επιδέχεται
την πρώτη της ιδεολογική χρήση ενώ ακόμα είναι νωπή, σχεδόν ζωντανή
και μάλιστα από τους ίδιους τους δημιουργούς-της.
Οι αγωνιστές, οι άνθρωποι της Επανάστασης που βίωναν και διαμόρ
φωναν τα γεγονότα δίνοντας καθημερινά αγώνα ζωής και θανάτου, δεν
σκέφτονταν το απώτερο μέλλον, μονάχα το εγγύς, το αύριο και με τους
ίδιους από την πλευρά των ζωντανών έχοντας κερδίσει το παιχνίδι με το
θάνατο. Πολύ περισσότερο οι άνθρωποι του Αγώνα δεν οραματίζονταν
δάφνες και δόξες που άλλωστε ποιος ξέρει αν είχαν καν συνείδηση, έστω
και αμυδρή εικόνα, από ποιόν να τις περιμένουν όλα για την πατρίδα, κα
θώς ώμνυαν. Τούτο, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αδιαφορούσαν για την κα
ταγραφή των πράξεών-τους, δηλαδή του παρόντος: θέλουν να δουν τ ' όνομά-τους, τα πολεμικά-τους έργα στα «Ελληνικά Χρονικά» του Μεσολογ
γίου λόγου χάρη και αντιδρούν στην αποσιώπηση. Ομως, τί άλλο ήταν
στο μυαλό τους αυτή η πατρίδα πέρα από ένα ιδεολόγημα; Οχι ασφαλώς
κυβέρνηση και υπουργοί κι αξιώματα και Σύνταγμα και γραφειοκρατία
κι αλισβερίσι* αυτά προέκυψαν αργότερα. Στη διάρκεια του Αγώνα οι φι
λοδοξίες ικανοποιούνταν από ιεραρχικά συστήματα, στρατιωτικά, πολιτι
κά, διοικητικά, που είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.
Κι οι απομνημονευματογράφοι του ' 2 1 , αγωνιστές κι οι ίδιοι, δεν εί
ναι πολεμικοί ανταποκριτές, ουδέτεροι παρατηρητές του δικού-τους αγώ
να. Είναι άνθρωποι που πέρασαν μέσα από τη φωτιά, τους άγγιξε η ανά
σα του θανάτου, αλλά γλίτωσαν κι η πρώτη-τους μετεπαναστατική σκέ
ψη, αν λεγόταν —σίγουρα με ανακούφιση— θα ήταν η φράση του μακρινού
εκείνου προγόνου-τους με την τόσο διαφορετική όμως στάση μπροστά στο
ίδιο γεγονός αλλά και το ίδιο επιδιωκόμενο: «ψυχήν δ' έξεσάωσα». 1 Οι α
γωνιστές του '21, μολονότι νικητές ως προς το μείζον, το γενικό, αισθά1. Archiloque Fragments, εκδ. «Les Belles Lettres», Παρίσι 1968, αρ. 13.
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νονται εν ταυτώ και νικημένοι, σε προσωπικό επίπεδο. Είναι άνθοωποι
κουρασμένοι, υλικά ρημαγμένοι, απογοητευμένοι και πικραμένοι πολλοί
απ' αυτούς, που πέρασαν μέσα από μιά λαίλαπα κι αν στάθηκαν τυχεροί
κι έμειναν αλώβητοι σωματικά —όσοι έμειναν— πόσοι στ' αλήθεια γλί
τωσαν με την ψυχή και το ηθικό ακέραια;
Οταν συγγράφουν οι πιο πολλοί από τους απομνημονευτές είναι βιο
λογικά παρηκμασμένοι, γέροι σχεδόν το απομνημόνευμα εξάλλου δεν εί
ναι παρά ο απολογισμός μιας ζωής, πίσω ματιά στο τέλος μιας πορείας,
ένας ακόμα λόγος λοιπόν που δικαιολογεί μνήμη αδυνατισμένη, επιρρεπή
σε μυθοποιήσεις και υπερβολές. Επιπλέον, οι περισσότεροι απ' αυτούς ως
τότε δεν ήσαν εξοικειωμένοι σε τέτοιες πνευματικές ασκήσεις: να σκε
φτούν, να βάλουν στη σειρά και να καταστρώσουν μιαν αφήγηση των γε
γονότων συνεχή, λιτή, σαφή, αντικειμενική, αμερόληπτη, δίχως τους σκο
πέλους της φλυαρίας, της ασάφειας, της αμετροέπειας, του ρητορισμού,
της μυθοπλασίας, της μεροληψίας, μειονεκτήματα από τα οποία φυσικά
δεν είναι απαλλαγμένα αυτού του είδους τα κείμενα. Για κάποιους από τους
απομνημονευματογράφους η πένα στο χέρι βαραίνει πιο πολύ κι απ'το σπα
θί, και τότε καταφεύγουν στην υπαγόρευση των αναμνήσεών-τους - αυτοί
το μυαλό κι οι άλλοι το κοντύλι. 2 Τούτοι οι δεύτεροι, οι ενδιάμεσοι ως ένα
βαθμό—ποιος ξέρει στ' αλήθεια πόσο—επεμβαίνουν ενδεχομένως όχι μόνο
στο ύφος και την τεχνική του λόγου αλλά και στο ίδιο το περιεχόμενο του
κειμένου. Θέμα συνείδησης από τη μιά, κι από την άλλη η ανάγκη για ανά
μειξη, συμμετοχή σε κάτι σπουδαίο, του οποίου οι ίδιοι, αδιάφορο για
ποιους λόγους, δεν υπήρξαν μέτοχοι* κι ακόμα τώρα που τα όπλα σιγούν
είναι η ευκαιρία, η ώρα του γραμματισμένου, του αδύναμου καλαμαρά, να
δείξει την υπεροχή-του, να δικαιωθεί μπροστά στον γενναίο αγράμματο,
ίνδαλμα ως ένα βαθμό της εποχής εκείνης. Κατασκευασμένη λοιπόν και
υπονομευμένη εξαρχής η αλήθεια των απομνημονευμάτων προκειμένου να
υπηρετηθούν διπλές σκοπιμότητες: εκείνη του ιδιαίτερου ρόλου του αγωνιστή-απομνημονευτή κι η άλλη η έμμεση ικανοποίηση της φιλοδοξίας του
γραμματικού (όπου αυτός υπάρχει), φιλοδοξία συγγραφική που μπορεί
2. «Αες, δεν ηξεύρης γράμματα, — και πολλά ηξεύρεις. Τα λόγια είναι γράμμα
τα, μίλειε, και εγώ γράφω, ή άλλος, αν θέλης»· έτσι ο Γεώργιος Τερτσέτης —καθώς
ο ίδιος λέει— κατάφερε να κάμψει τους δισταγμούς του Γέρου του ΛΙοριά και τον έπει
σε να του υπαγορεύσει τις αναμνήσεις-του. Εξακολούθηαις των Προλεγομένων εις τα
Υπομνήματα τον Θ. Κολοκοτρώνη, εκδ. Βαλέτα, Αθήνα 1952, σ. 51-52. Πβ. και Γ.
Π. Κουρνούτος, Το Απομνημόνευμα 1453-1953 Λ', Βασική Βιβλιοθήκη, τ. 44, Α
θήνα 1953, σ. 41.
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να φτάσει μέχρι παρέμβαση στο περιεχόμενο και αλλοίωση της ουσίας*
παρέμβαση που γίνεται για να εναρμονιστεί το απομνημόνευμα με τον
τρέχοντα τύπο γραφής. Ωστόσο, υπάρχουν και οι σεμνότεροι που φιλοδο
ξούν να γράψουν ιστορία αντικειμενική, όπως αυτοί βεβαίως την εννοούν,
με εκπρεπές παράδειγμα τον Κασομούλη, άνθρωπο του μέτρου και της
ελεγχόμενης φιλοδοξίας.
Οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με τ ' απομνημονεύματα των αγωνι
στών του 21 —κι αυτοί δεν είναι ούτε πολλοί ούτε συστηματικά έχουν
προσεγγίσει το θέμα αλλά σε εισαγωγικά κυρίως κείμενα με την ευκαιρία
της έκδοσης ή επανέκδοσης κάποιων απ' αυτά— έχουν επισημάνει και συ
νοπτικά αλλά περιεκτικά δώσει τους λόγους που οδήγησαν στη σύνταξήτους. 3 Αλλωστε, οι ίδιοι οι συγγραφείς σπεύδουν εισαγωγικά στα κείμενα
τους, από την ανάγκη να δικαιολογήσουν την πράξη-τους —σαν αυτή να
είναι κατακριτέα κι ο λόγος-τους εκ των προτέρων απορρίψιμος— να απο
λογηθούν δηλώνοντας τις αιτίες που τους ώθησαν σε μιά πράξη ανοίκεια,
που δεν είναι η δουλειά-τους και γι' αυτό επιζητούν την κατανόηση και την
επιείκεια των αναγνωστών:
«Α εν είχον ούτε την διάθεσιν ούτε τον σκοπόν δια να γράψω ποτέ τα
προηγούμενα

της Ελληνικής

Επαναστάσεως,

όσα προητοίμασαν

τήν έως το 1821, μήτε ιστοριογράφος να γίνω, δια να μην
αι επερχόμεναι
από φιλαντίαν
συγγενών

γενεαί, ότι συνέγραψα

είτε υπέρ εμαντού

ή φιλοδοξίαν ή από πνεύμα εκδικήσεως)

και φίλων-μου

(κινούμενος
είτε νπέρ

είτε υπέρ της οικογενείας-μου.

πολλοί συνέγραψαν και συγγράφουν

αυ

νομίσωσιν

Αλλ'

την ιστορίαν της Ελληνικής

Επανα

στάσεως, άλλοι κατά το δοκούν, άλλοι δια συμφέρον κερδοσκοπίας
άλλοι δια να εξύμνηση έκαστος τον πάτρωνά-του

και την

των

επειδή
και

φατρίαν-του

3. Εκτός από τα όσα συνοπτικά αλλά περιεκτικά για το είδος αυτό αναφέρει ο
Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1985, σ. 251-266, η
μόνη ειδική μελέτη που ασχολείται σφαιρικά με το είδος είναι η εισαγωγή του Γ. Π.
Κουρνούτου, Το Απομνημόνευμα..., σ. 12-47. Σε διεύρυνση των σκέψεων κι απόψεων
για το θέμα αυτό προχωράει ο Σ π . Ι. Ασδραχάς, Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα,
εκδ. «Μέλισσα», Αθήνα 1957, εισαγωγή, ειδικότερα στις σελίδες ιβ'-ιθ'. Ο Τ. Α.
Γριτσόπουλος, ((Ιστοριογραφία του Αγώνος», ανατ. από τη Μνημοσύνη, 3 (19701971), Αθήνα 1971, σ. 33-235, πέρα από την ειδική κάθε έργου παρουσίαση διατυπώ
νει και γενικότερες σκέψεις στις σ. 33-37 και 248-253. Πβ. επίσης το συνοπτικό με
λέτημα της Α. Φενερλή-Παναγιωτοπούλου, «Οι αγωνιστές και τα απομνημονεύματα
τους», Ο Πολίτης, 10 (Μαρτ.-Απριλ. 1977) 31-40, και βεβαίως του Σωκρ. Β. Κουγέα, Ηρωικά κείμενα τον Αγώνος, λόγος του Προέδρου κατά την πανηγνοικήν σννεδρίαν της 24ης Μαρτίου 1953, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1953.
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και να ενταφιάσουν τας εκδουλεύσεις, τας θυσίας και τα ένδοξα κατορ
θώματα των αθανάτων προμάχων,

αυτουργών και θεμελιωτών

αυτής

την παρθένον και αγνήν αυτής

ιστο-

Δια τούτο έκρινα ιερόν χρέος-μου (μ όλην την προβεβηκυίαν

ηλι-

παρεμόρφοίσαν

και εκιβδήλωσαν

ρίαν με μυρίας

ιρευδολογίας.

κίαν-μον

και την ανικανότητα-μου)

να γράιρο) όσα γνοίρίζω

ραδόσεως των προγόνων μου, του πατρός-μου
δρών, γεγονότα
επανάστασιν
πραγματικούς

προ της Επαναστάσεως

εκ πα-

και άλλων αρχαύον αν

των 1769, και τα μετά

αυτήν, εις όσα ο ίδιος έλαβον μέρος ενεργητικόν

την

και όσα

ηκολούθησαν προς γνώσιν των απογ όνων-μας. >fi

Ετσι αρχίζει τα Απομνημονεύματά-του ο Κανέλλος Δεληγιάννης ξε
κινώντας την αφήγησή-του στα 1854" και δύο χρόνια αργότερα στις 18
Απριλίου 1856, όταν θα ολοκληρώσει την εξιστόρησή-του, θα κλείσει το
έργο-του μ' έναν επίλογο, επίκληση προς τους μελλοντικούς αναγνώστεςτου:
«Περαίνων ήδη έως εδώ την εξιστόρησιν
φρονώ, ότι εξεπλήρωσα

των

και προς τας επερχομένας

του έθνους-μου δια να γνωρίζουν

νατον ιστορίαν των ενδόξοιν προγόνων-τους
Παρακαλώ

δε τους αναγνώστας

συμπάθειαν,

εξ αγνοίας εις λάθη τινά,

μερικών φράσεοιν και λέξεων ή και διά τον

τρόπον, με τον οποίον εξηγούμαι

συμβεβηκότα

απομνημονενμάτων-

να μη με υπολάβουν ως εγωϊ-

στήν αν, και εγώ, ως άνθροιπος, υπέπεσα
ή και διό την τραχύτητα

την αθά-

[...]

των ειρημένων

μου και ζητώ την συγκατάβασίν-τους

απότομον

απομνημονευμάτων-μου

εν ιερόν καθήκον προς την δευτέραν γενεάν

[...] ομολογώ

εν σννειδήσει,

μήτε από αντιπάθειαν,

διά τίνα αντικείμενα

και

ότι δεν έγραγα μήτε

από

μήτε προς χάριν κανενός, ή δια

συμφέρον, αλλά μήτε και από πνεύμα εκδικήσεως,

καθότι

σας εκ του γήρους, πλησίον του τάφου, εξαλείφθη από τον
μου πάσα ηδονή του ανθρωπίνου

καταντήεγκέφαλόν-

βίου.»5

Πρόκειται έτσι για μιά αφήγηση λοιπόν που σπεύδει να αυτοεξηγηθεί
επιζητώντας την ευμενή προδιάθεση του αναγνώστη, ώστε η αντιμετίόπιση των όσων θα ακολουθήσουν να είναι από την πλευρά-του επιεικής αγωνία που επανέρχεται στον επίλογο, μήπως κι αυτό δεν στάθηκε κατορ4. Κανέλλος Δεληγιάννης, Απομνημονεύματα, στο ((Απομνημονεύματα αγωνι
στών του '21», εισαγωγή-σχόλια Γ. Τσουκαλά, Αθήνα 1957, τ. 16, σ. 17.
5. Ο.π., τ. 18, σ. 243.
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αυτό και η απολογητική καταληκτήρια νότα πάντα στην ίδια

γραμμή: ό,τι ο συγγραφέας ετόλμησε, το έπραξε από «ιερό χρέος)) (πρό
λογος), «ιερό καθήκον» (επίλογος) για την αποκατάσταση της αλήθειας,
επιχείρημα που το επικαλούνται άλλωστε όλοι οι απομνημονευτές.
Για τους λόγους αυτούς πάντως, πραγματικούς ή προσχηματικούς,
γεγονός είναι ότι μερικά χρόνια μετά το τέλος της Επανάστασης αρχίζει
μιά ((μαζική», θα λέγαμε, παραγωγή απομνημονεύματος από τους πρω
ταγωνιστές του Αγώνα. Θα άξιζε να μελετήσει κανείς την επίδραση που
είχαν τα κείμενα αυτά (όσα εκδόθηκαν τότε σε σύντομο σχετικά χρονικό
διάστημα) στη σύνταξη άλλων τέτοιων κειμένων και κατά πόσο υπήρξαν
το κίνητρο για τη συγγραφή ή διαμόρφωσαν τη δική-τους διήγηση, αντιρ
ρητική ή συμπλέουσα με όσες είχαν προηγηθεί. 6
Η ιστορική συνείδηση των απομνημονευτών παραπαίει ανάμεσα στην
ιστορική γνώση (βίο>ση των καταστάσεων μέσω της ατομικής δράσης)
και την ιδεολογική χρήση-τους για ιδιοτελείς σκοπιμότητες. Ετσι καθένας-τους βλέπει τα πράγματα από τη δική-του οπτική γωνία, γι'αυτό και
μέσα από τον «αντικειμενικό» λόγο συχνά ξεφεύγει ο πόνος, η πικρία, η
εμπάθεια. Να θεωρήσουμε απλώς ότι τα κείμενα αυτά είναι οι διαφορετι
κές όψεις του ίδιου νομίσματος δεν είναι αρκετό, γιατί οι όψεις δεν είναι
μόνο δύο αλλά τόσες όσες και τα πρόσωπα-αφηγητές. Και στο βαθμό βέ
βαια όπου ο απομνημονευτής ασκεί κριτική ή κάνει αποτίμηση του έργου
των άλλων προσώπων (συναγωνιστ(όν-του ή ανταγωνιστών) το πράγμα
είναι κατανοητό* μοιάζει όμως ανεξήγητο και προκαλεί αφελή ερωτήματα
του τύπου «μα πώς τελικά έγιναν τα πράγματα;» όταν πρόκειται για την
παράθεση στοιχείων αυστηρά πραγματολογικών: λ.χ. «πόσοι τέλος πάν
των πολέμησαν στην τάδε μάχη με το σώμα του δείνα, 300 ή 150;» ή
((ήταν ο τάδε στρατηγός εκεί αυτοπροσώπως ή σ' άλλο μέρος μακρινό,
αμέτοχος στα τεκταινόμενα»· κι ακόμα «πόσοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι, πό
σοι ήσαν οι νεκροί κι από τις δύο πλευρές;» (Σάμπως και τους μέτρησε
κανείς...) Τέτοια κι άλλα παρεμφερή ερωτήματα σίγουρα δεν επιδέχον-

6. Ο Αμβρόσιος Φραντζής λ.χ. δηλώνει σαφώς ότι έλαβε υπόψη-του τα ως τότε
δημοσιευμένα έργα - αυτός όμως φιλοδοξεί να κάνει ιστορία και δεν γράφει απλώς απο
μνημονεύματα. Αμβρ. Φραντζής, Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλά
δος, Αθήνα 1976, τ. Α', σ. ιβ'. Το ίδιο εξάλλου ισχυρίζεται κι ο Μακρυγιάννης αμφι
σβητώντας την αμεροληψία των προηγούμενων ιστορικών του Αγώνα ή απομνημο
νευτών. Σ π . Ι. Ασδραχάς, ((Μακρυγιάννης και Παναγιώτης Ζωγράφος — Το ιστορι
κό της εικονογραφίας του Αγώνα», Ελληνική κοινωνία και οικονομία, ιη και ιθ' αιώ
νες, Αθήνα 1982, σ. 322-324.
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τα;. — αρά μία και μόνη σαφή απάντηση. Πώς να εξηγηθούν λοιπόν αυτές οι
διαφορές ανάμεσα στα απομνημονεύματα ακόμη και στα «ρεάλια»; Η
υπόθεση της εσκεμμένης ανακρίβειας καταρρίπτεται από το γεγονός ότι
ο «πλαστογράφος» θα είχε να αντιμετωπίσει τη δικαιολογημένη αντίδρα
ση των άλλων, όσοι ως συμμέτοχοι είδαν ό,τι κι αυτός είδε (ή δεν το είδαν)
και συνεπώς η διάψευση θα έπρεπε να είναι αναμενόμενη.
Τα απομνημονεύματα γράφονται για να κοινοποιηθούν —κυρίως γι'αυτό— και για να δικαιωθεί ηθικά ή να αποκατασταθεί το όνομα του ήρωα
και της ευρύτερης οικογένειάς-του, να αναδειχθεί η καταγωγή των απογόνων-του, εθνική κληρονομιά στις επερχόμενες γενιές, κι όχι για να εξυ
πηρετηθούν μέσω αυτών οικονομικές διεκδικήσεις· για τις τελευταίες αυ
τές «απαιτήσεις» υπάρχουν άλλου τύπου τεκμήρια γραφειοκρατικά, τα ο
ποία οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν στην αρμόδια υπηρεσία.
Κάποιοι από τους απομνημονευτές δηλώνουν, ή το κάνουν άλλοι για
λογαριασμό-τους, ότι συνέταξαν τα κείμενά-τους βάσει εγγράφων και ση
μειώσεων που κρατούσαν κατά τη διάρκεια του Αγώνα για το σκοπό αυ
τό, δηλαδή τη συγγραφή απομνημονευμάτων ή ιστορίας της Επανάστα
σης. Είναι γνωστό ότι ημερολόγια των πολεμικών πράξεων, στρατιωτικά,
κατ' αντιστοιχία με τα ημερολόγια των καραβιών (υποχρεωτικά αυτά τα
τελευταία OJ; προβλεπόμενα από τη ναυτική νομοθεσία), τηρούσαν προ
αιρετικά και οι πρωταγωνιστές των χερσαίων επιχειρήσεων για λόγους
κυρίως «υπηρεσιακούς», για να αναφέρονται στους ανωτέρους-τους, αλ
λά και για τη μεταξύ-τους ενημέρωση και παρακολούθηση της εξέλιξης
των γεγονότων. Καθώς όμως η αναφορά σ' αυτά είναι γενικόλογη και α
σαφής και δεν μας έχει σωθεί ή λανθάνει τέτοιου είδους υλικό 7 (τουλάχι
στον δεν το έχει ανακαλύψει και αναδείξει η ιστορική έρευνα ως σήμερα),
δεν μπορούμε παρά εικασίες μόνο να κάνουμε για τις πηγές των απομνη
μονευμάτων. Πρόκειται ενδεχομένως για υλικό αλληλογραφίας μεταξύ
των αρχηγών το^ν στρατιωτικών σωμάτων ή των διοικητικών αρχών, έγ
γραφα με οικονομικό περιεχόμενο ή αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών
(προσίυπικών και υλικών), σκόρπιες σημειώσεις και όχι για συστημα
τικά ημερολόγια, πολύ δε περισσότερο για ιστορικές σημειώσεις.
7. Π αναφορά εδώ δεν γίνεται στα ημερολόγια εκείνα που ως ξεχωριστό είδος
μας είναι γνωστά και αρκετά από αυτά δημοσιευμένα (Γ. Π. Κουρνούτος, ό.π., σ. 35),
αλλά σε ό,τι υπονοείται ή λαμβάνεται ως «υλικό κατασκευής» των απομνημονευμά
των των αγωνιστών του '21. Για την καταστροφή τέτοιων τεκμηρίων κατά την πυρ
πόληση των σπιτιών-τους μιλάει ο Κ. Δεληγιάννης, ό.π., τ. 18, σ. 59: «... τας ση
μειώσεις ημερολογίου...».
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Ιστοριογράφος λοιπόν χάρη της αλήθειας, και μάλιστα κατά προτροπή

των συγγενών-του, και ο Κανέλλος Δεληγιάννης. 8
Ομως, σε αντίθεση με τους άλλους συγχρόνους-του απομνημονευτές
(Π. Πατρών Γερμανό, Ιωσ. Ζαφειρόπουλο, Θ. Κολοκοτρώνη, Φοοτάκο
κ.ά.), οι οποίοι προχώρησαν σε έκδοση του έργου-τους σε σύντομο χρονικό
διάστημα, σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, ο Δε
ληγιάννης και η οικογένειά-του ((έθαψαν» το χειρόγραφό-του για έναν ολό
κληρο αιώνα. Δίχως να εκλείψουν οι λόγοι της σύνταξής-του, η αποκατά
σταση δηλαδή της αλήθειας για τη συμβολή της οικογένειας Δεληγιάννη
στην Επανάσταση, ανέκυψαν στο μεταξύ άλλες σκοπιμότητες, πολιτικές,
και μάλιστα από πολύ νωρίς, οι οποίες προβαλλόμενες ο:>ς κοινωνική ευαι
σθησία 9 ανέστειλαν τη δημοσιοποίηση μιας μαρτυρίας, σημαντικής συμ
πληρωματικής πηγής για την ιστορία της εποχής.
«Τνχϊ] àyadfjy) όμως και τα πράγματα έπαυσαν να κινούνται στο χώρο
των υποθέσεων και των υπονοούμενων ή συγκαλυμμένων καταγγελιών
μάρτυρες εύγλωττοι, τρεις επιστολές που βρέθηκαν στο ίδιο το Αρχείο
της οικογένειας Δεληγιάννη και εξηγούν σαφώς —τουλάχιστον ως μιά ορι
σμένη χρονική στιγμή— τους λόγους της μακρόχρονης αφάνειας τί,ον απο
μνημονευμάτων του Κανέλλου. 10 Σύμφωνα με τα τεκμήρια αυτά, οι λόγοι
στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση της έκδοσης ανάγονται στο πεδίο
του ηθικού και των κοινωνικών συμβάσεων: να μη θιγούν πρόσωπα, ακό
μα ζωντανά, ή οι άμεσοι απόγονοί-τους. Οι λόγοι αυτοί, καθο^ς θα δούμε,
αντικρούονται ως χονδροειδές πρόσχημα συγκάλυψης των πραγματικών
αλλά ταπεινών κι ιδιοτελών κινήτρων από τον ίδιο τον επιστολογράφο, μέ
λος κι αυτός της οικογένειας των Δεληγιανναίων.
Δεν συντρέχει λόγος να συνοψιστεί εδώ το περιεχόμενο των επιστολών,
οι οποίες αυτούσιες δημοσιεύονται στις σελίδες 190-196. Πρόκειται για τρία

8. Τποκινητής του Κανέλλου για τη συγγραφή TCOV Απομνημονευμάτων-του
φαίνεται να είναι ο ανεψιός-του Ανδρέας, σύμφωνα με τα λεγόμενα αυτού του ίδιου.
Βλ. επιστολή Ανδρέα προς Νικόλαο, σ. 191. Αλλά και ο Αμβρ. Φραντζής, ό..τ., σ. η',
επιχειρεί το έργο-του «... οικειοθελώς, και κατά προτροπήν πολλών».
9. Καν. Δεληγιάννης, ό.π., σ. 16, σ. 7.
10. Μεγάλα σε όγκο και πλούσια σε περιεχόμενα τα Αρχεία της οικογένειας
Δεληγιάννη απόκεινται στην Εταιρεία των Φίλων του Λαού" ταξινομημένα και καταλογογραφημένα (Ευτυχία Δ. Λιάτα, Αρχεία Οικογένειας Δεληγιάννη. Γενικό Ευρετή
ριο, Αθήνα 1992) προσφέρονται στην έρευνα παρέχοντας διαφωτιστικά στοιχεία για
την οικονομική και κυρίως πολιτική ζωή του τόπου σ' όλο τον 19ο αιώνα. Οι επιστο
λές που δημοσιεύονται εδώ βρίσκονται στο Αρχείο Θ. Δεληγιάννη, VI, φ. 49, υποφ. 2.
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γράμματα του Ανδρέα Α. Δεληγιάννη, γραμμένα μεταξύ 27 Ιουνίου και 4
Οκτωβρίου του 1873 και απευθυνόμενα προς τρεις διαφορετικούς παραλή
πτες, μέλη της οικογένειας. Η πρώτη και εκτενέστερη επιστολή απευθύνε
ται στον Νικόλαο Πανάγου Δεληγιάννη,

11

πρώτο εξάδελφο του αποστολέα,

την εποχή αυτή πρόεδρο εφετών στην Πάτρα. Του εξιστορεί λεπτομερώς,
υπενθυμίζοντάς-του ως ένα βαθμό, τις περιπέτειες του χειρογράφου του
θείου-τους και τονίζει τις επίμονες προσπάθειες που ο ίδιος κατέβαλε επί
σειρά ετών για την έκδοσή-του χωρίς όμως αποτέλεσμα, επειδή προσέκρουε
στην άκαμπτη αντίδραση μελών της οικογένειάς-τους, που με τη στάσητους αυτή προφασίζονταν τη διασφάλιση της υστεροφημίας προσώπων
θιγόμενων από τα αναγραφόμενα στα Απομνημονεύματα. Ιδιαίτερα επιρ
ρίπτει ευθύνες στους δύο πρώτους εξαδέλφους-του, τον Πέτρο Αναγνώ
στη Δεληγιάννη 1 2 και κυρίως τον Θεόδωρο Πανάγου Δεληγιάννη, οι οποίοι
μολονότι είχαν τη δυνατότητα και τα μέσα, λόγω των θέσεων που κατεί
χαν, όχι μόνο δεν τόλμησαν να πραγματοποιήσουν την έκδοση αλλά αντι
θέτως συνεχώς την ανέβαλλαν για να μη δημιουργήσουν δυσαρέσκεια στην
οικογένεια των Μαυροκορδάτων. Είναι σαφής η κατηγορία κυρίως κατά
του Θεόδωρου για απεμπόληση των οικογενειακών συμφερόντων για χάρη
των προσωπικών-του πολιτικών επιδιώξεων. Ζητάει τέλος ο επιστολο
γράφος την παρέμβαση του Νικόλαου προς τον Θεόδωρο, κάτοχο τη στιγ
μή εκείνη του χειρογράφου, ώστε να το παραχωρήσει προκειμένου «να
αναλάβει αμέσως την εκτύπωσιν της ιστορίας του θείου Κανέλλου» ο άλ
λος πρωτοξάδελφός-τους, ο Ιωάννης. 1 3 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ανδρέας
αναφερόμενος στο κείμενο του θείου-του το αποκαλεί συστηματικά «ι
στορία» και μάλιστα κάποτε «ιστορία του ιερού αγώνος», μολονότι θα
πρέπει να του είναι γνωστό ότι ο τίτλος που ο ίδιος ο συγγραφέας έχει δώ
σει στο χειρόγραφό-του είναι «απομνημονεύματα». Ενα άλλο σημείο που
μας αποκαλύπτει η επιστολή —αναμενόμενο άλλωστε— είναι η ύπαρξη

11. Ο Νικ. Παν. Δεληγιάννης, νομικός, διετέλεσε πρόεδρος του Αρείου Πάγου
και εκ των ιδρυτών της Εταιρείας των Φίλων του Λαού. Το αρχείο-του μαζί με τα αρ
χεία των άλλων μελών της οικογένειας απόκειται επίσης στην Ε.Φ.Λ. Ευτ. Δ. Αιάτα,
ό.π., σ. 20 και ο κατάλογος του αρχείου στις σ. 47-49.
12. Ο Πέτρος Α. Δεληγιάννης είχε ενεργό και μακροχρόνια ανάμειξη στην πο
λιτική είτε ως γραμματέας υπουργείου είτε &>ς πρέσβης είτε ας υπουργός. Ο.π., σ.
19, αρ. 20.
13. Πρόκειται για τον Ιωάννη Αναγν. Δεληγιάννη, νομικό, διπλωμάτη, πολι
τικό και πεζογράφο, προσωπικότητα με έντονη και πολύπλευρη δράση. Ο.π., σ. 19,
αρ. 21.
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σχεδίου, ενός είδους πρόχειρου, του χειρογράφου* στα Αρχεία της οικο
γένειας όμως, τουλάχιστον σ' αυτά που έχουν παραδοθεί στην Εταιρεία
των Φίλων του Λαού, δεν βρέθηκε κανένα από τα δύο κείμενα, ούτε το σχέ
διο ούτε το Απομνημόνευμα. Η επιστολή αυτή σε συσχέτιση και με την
εισαγωγή της έκδοσης του 1957

14

μας αποκαλύπτει την προϊστορία της

τύχης του χειρογράφου ώς τη χρονική εκείνη στιγμή (1873)· από 'κει κι
ύστερα η τύχη-του αγνοείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βλαχογιάννης
με τις δικτυώσεις και την ικανότητά-του να εισχωρεί σε χώρους και να
ανακαλύπτει τα απίθανα δεν κατάφερε όχι να αποκτήσει αλλά ούτε καν
να εντοπίσει το χειρόγραφο αυτό, το οποίο, καθώς φαντάζεται κανείς,
εναγωνίως θα το αναζητούσε και τόσο χρήσιμη πηγή θα είχε σταθεί στο
έργο-του για τους κλέφτες του Μοριά. 1 5 Τόσο ζηλότυπα, σχεδόν ως ανύ
παρκτο, η οικογένεια το κρατούσε κρυφό, απρόσιτο σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Η επιστολή χαρακτηρίζεται από πάθος, αυστηρότητα περιεχομένου
και καυστικότητα ύφους, με αιχμές αλλά και απροκάλυπτες κατηγορίες
κατά συγγενικών και μη προσώπων και με απόδοση του αρμόζοντος σε
καθένα-τους μεριδίου της ευθύνης-του.
Η δεύτερη επιστολή του Ανδρέα με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 1873
έχει αποστολέα τον άμεσα υπεύθυνο, κι όχι απλώς συνυπεύθυνο, τον εξάδελφό-του Θεόδωρο Π. Δεληγιάννη, τότε βουλευτή Γορτυνίας. 1 6 Καταλο
γίζει και σ' αυτόν —κυρίως σ' αυτόν— ευθύνες για την καθυστέρηση και
ηθελημένη κωλυσιεργία της έκδοσης των Απομνημονευμάτων του Κανέλλου και τον κατηγορεί ευθέως ότι συμπλέει με τους πολιτικούς-του
αντιπάλους από προσωπική φιλοδοξία προδίδοντας τα ιερά και όσια της
οικογένειάς-του. Η άρνηση έκδοσης λοιπόν του κειμένου του θείου-τους
εγγράφεται στις σκοπιμότητες που επιδέξια ενορχηστρώνονται γύρω απο
το μοτίβο ((μη θίγετε τα κακώς κείμενα», και τις αρχηγικές βλέψεις του

14. Καν. Δεληγιάννης, ό.π., σ. 7-8.
15. Γιάννης Βλαχογιάννης, Κλέφτες τον Μοριά, μελέτη ιστορική από νέες πη
γές βγαλμένη, 1715-1820, Αθήνα 1935.
16. Πρόκειται για τον γνωστό πολιτικό του 19ου αι., στην αντιπολίτευση του
Τρικουπικού κόμματος, ο οποίος επί πέντε φορές (σύντομης διάρκειας) διετέλεσε
πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το ογκώδες και πλούσιο προσωπικό και υπηρεσιακότου αρχείο βρίσκεται επίσης στην Ε.Φ.Λ. Σύντομο βιογραφικό και κατάλογο του αρχείου-του βλ. Ευτ. Δ. Λιάτα, ό.π., σ. 20, αρ. 24 και σ. 53-96. Αυτοβιογραφικό ση
μείο του Θεόδωρου, καθώς και διάφορα ανέκδοτα από τη ζωή και τη δράση των Δεληγιανναίων, κυρίως του Κανέλλου, βλ. Γ. Βλαχογιάννης, Ιστορική Ανθολογία, Αθή
να 1927, σ. 60 κ.α.

Ευτυχία Λιάτα, ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΤΣΗΣ

173

Θεόδωρου Δεληγιάννη, κατόχου του πολύπαθου χειρογράφου. Τον καλεί
τέλος να το παραδώσει αμέσως για να πάρει χωρίς άλλες καθυστερήσεις
το δρόμο προς τη δημοσιότητα.
Πολύ πιο δηκτικό, έντονο και αυστηρό απ' ό,τι στην προηγούμενη επι
στολή είναι εδώ το ύφος, μια κι ο αποστολέας απευθύνεται στον κύριο υ
πεύθυνο και κάτοχο του κειμένου* γι' αυτό και γράφει απερίφραστα και με
παρρησία, αποφασισμένος να πετύχει το σκοπό-του, δηλαδή τη δίχως
άλλη αναβολή εκτύπωση του έργου του Κανέλλου Δεληγιάννη.
Η τρίτη τέλος επιστολή, γραμμένη στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου χρό
νου, είναι ένα σύντομο κείμενο προς την ανεψιά-του Ολιγκα Χρυσοσπάθη, 1 7 εγγονή του Κανέλλου και νόμιμη κληρονόμο του επίδικου κειμένου,
συνοδευτική το^ν δύο προηγούμενων επιστολών, απλώς για ενημέρωση και
του τρίτου προσώπου ως ενδιαφερόμενου και ενεχόμενου στην ιστορία
αυτή.
Οι επιστολές αυτές, κυρίως οι δύο πρώτες, αποτελούν καλές μαρτυ
ρίες για τις διαπλοκές συμφερόντων των «επιγόνων» των πρωταγωνιστών
της Επανάστασης του '21 στη διαμορφούμενη ελληνική κοινωνία του 19ου
αιώνα και καταδεικνύουν τις διαφορετικές αντιλήψεις για τα οικογενειακά
ιδεώδη και τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και πραγμάτωσήςτους. Από τη μιά οι επιτυχημένοι, οι φιλόδοξοι, οι νεωτεριστές, οι ενταγ
μένοι στο σύστημα, αυτοί που τέλειωσαν τον «πόλεμο)) των προγόνωντους μαζί με τις πολεμικές επιχειρήσεις και τώρα ζουν την ειρήνη· γι' αυ
τούς η διαιώνιση της οικογενειακής δόξας επιτυγχάνεται με τη δική-τους
ένταξη και συμμετοχή στο ηγετικό σώμα και τις προσωπικές-τους δια
κρίσεις. Καμιά προδοσία λοιπόν, κανείς συμβιβασμός· μόνο πατριωτικές
φιλοδοξίες, προοδευτισμός και σύμπλευση σύμφωνα με τα νεύματα των
καιρών.
Στον αντίποδα οι αποτυχημένοι, οι ασυμβίβαστοι, οι παραδοσιακά
προσκολλημένοι στο ένδοξο παρελθόν —ένας απ' αυτούς κι ο Ανδρέας 1 8 —

17. Η Ολγα ή Ολιγκα, μοναδική εγγονή κι άμεση απόγονος του Κανέλλου Δε
ληγιάννη, κόρη της θυγατέρας-του Μαρίας και του Δίον. Χρυσοσπάθη, μένοντας ορ
φανή σε πολύ μικρή ηλικία ανατράφηκε από τους θείους-της και κυρίως τον Θεόδωρο,
του οποίου, χάρη στη μόρφωσή-της, υπήρξε στενή και πολύτιμη συνεργάτιδα ως το
τέλος έχοντας την ευθύνη του πολιτικού-του γραφείου. Ο.π., σ. 20, αρ. 24.
18. Στα γενεαλογικά και βιογραφικά των Δεληγιανναίων το πρόσωπο του Αν
δρέα μοιάζει σκοτεινό, δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτόν πέρα από το ότι ήταν γιος
του Ανάστου, αδελφού του Κανέλλου, κι ότι ο πατέρας-του μικρό μόνο μέρος έλαβε
στην Επανάσταση αφού το 1823 φέρεται ήδη νεκρός. Ο.π., σ. 18.
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καθώς δεν έχουν τι να χάσουν, τολμούν τη ρήξη με το σύστημα, αμφισβη
τούν τους σύγχρονούς-τους «ήρωες» και αρνούνται τα εθνικά στερεότυπα.
Ο Ανδρέας Δεληγιάννης κατηγορεί μέλη της ευρύτερης οικογένειάς-του
για ενσωμάτωση και συναλλαγή με τους «εχθρούς», για απεμπόληση των
οικογενειακών ιδεωδών. Ας μη ξεχνάμε, είμαστε στις αρχές της δεκαετίας
του '70, μιας δεκαετίας πλούσιας σε διπλωματική δράση για την Ελλάδα:
στο πολιτικό σκηνικό της χώρας τα πρόσωπα των Ζαΐμη, Κουμουνδούρου,
Βούλγαρη, Δεληγιώργη, Τρικούπη, Δεληγιάννη εναλλάσσονταν στην πρω
θυπουργία, με τον Θεόδωρο Δεληγιάννη στην πλευρά εκείνων που βρί
σκονταν κάτω από τη ρωσική επιρροή, ως αντιπολίτευση στο αγγλόφιλο
τρικουπικό κόμμα. 1 9
Ο Ανδρέας Δεληγιάννης παρά το ζήλο-του δεν κατάφερε τότε να αφυ
πνίσει τις ναρκωμένες συνειδήσεις της οικογένειάς-του και να τους πείσει
για τη σκοπιμότητα της έκδοσης (σκοπιμότητα διαθλασμένη μέσα από το
δικό-του οικογενειοκρατικό πρίσμα, τόσο παράταιρο) και το χειρόγραφο
του προγόνου-του συνέχισε να φυλάσσεται ζηλότυπα, πιθανόν πάντα στην
κατοχή του ίδιου του Θεόδωρου και των απογόνων-του, για περισσότερο
από μισό αιώνα, όπως με δέος και αγανάκτηση το είχε προβλέψει ο επι
στολογράφος. Αείπουν τα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να παρακολου
θήσουμε την τύχη-του ως τη στιγμή της έκδοσής-του το 1957. Ασαφείς
είναι κι εδώ οι πληροφορίες του εκδότη για τον κάτοχο του χειρογράφου,
μιά και δηλο^νεται με γενικολογίες ότι «η οικογένεια Δεληγιάννη, στην
αρχή τουλάχιστον, δεν ήθελε να ιδή το φως της δημοσιότητας το έργο του
Κανέλλου, γιατί εθίγονταν σ' αυτό πολλά πρόσωπα, που ζούσαν ακόμα
εκείνη την εποχή. Αργότερα, η επιφύλαξη αυτή παρέμεινε, γιατί υπήρχαν
απόγονοι των προσώπων εκείνων, μα τώρα πια κι η επιφύλαξη αυτή δεν
στεκότανε, ύστερα από μιαν εκατονταετία. Κι έτσι είχαμε την τύχη να
μας εμπιστευθούν την έκδοσή-του». 20 Ετσι λοιπόν, εκατό χρόνια αργότε
ρα, στην επέτειο της ολοκλήρωσης της συγγραφής-του, το πολυσυζητημένο
χειρόγραφο αποκαλύπτεται και —σαν να ήταν η μοίρα του αυτή— τα ίχνητου ξαναχάνονται ώς σήμερα* δεν αποκλείεται βέβαια να βρίσκεται το ίδιο
ζηλότυπα φυλαγμένο στα χέρια κάποιου απογόνου, ο οποίος όχι ασφαλώς
από άγνοια αλλά ίσως από υπερβολική λατρεία των οικογενειακών κειμη-

19. Για την ελληνική πολιτική κατάσταση της περιόδου αυτής βλ. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1984, σ. 188-209.
20. Καν. Δεληγιάννης, ό.π., σ. 16, σ. 8.
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λίων αποφεύγει ως περιττή πλέον —μιά και υπάρχει η έκδοση— την έστω
και απλή κοινοποίηση της ύπαρξής-του.
Αν όμως το πρωτότυπο χειρόγραφο λανθάνει, επισημάνθηκε στα Γε
νικά Αρχεία του Κράτους και σε φάκελο με υλικό παραχωρημένο από την
οικογένεια του επίσης αγωνιστή του '21 Γεωργίου Βάρβογλη αποσπασμα
21

τικό αλλά μεγάλης έκτασης αντίγραφό-του. Πρόκειται για ένα χειρό
γραφο 293 πυκνογραμμένων σελίδων (30x21) επιγραφόμενο α3 Εκ των
άπομνημονενμάτιον τον Στρατηγού Κανέλλον Δηλιγιάννη ! 1854)). Οι πρώ
τες σελίδες είναι επιμελημένα καλλιγραφημένες με μεγάλο περιθώριο στη
δεξιά πλευρά εκτός από την πρώτη σελίδα, που έχει το περιθώριο αριστε
ρά" πολύ γρήγορα όμως ο αντιγραφέας αφήνει την πένα-του ελεύθερη και
η γραφή εξελίσσεται σε προχειρότροπη, πυκνή, οι σελίδες είναι γεμάτες
με αρκετές διαγραφές, παραλείψεις και προσθήκες λέξεων, γεγονός που
δείχνει τη σπουδή του γραφέα. Με εξαίρεση λοιπόν τις ελάχιστες πρώτες
σελίδες, μ' αυτή την πρόχειρη, βιαστική γραφή είναι αντιγραμμένες όλες
οι υπόλοιπες, δηλαδή το σύνολο του σώματος. Σύγκριση του κακογράμματου αυτού γραφικού χαρακτήρα με το αντίστοιχο κειμένων που βρίσκον
ται στο Αρχείο Δεληγιάννη και ιδιαίτερα με τα απαντητικά κείμενα του
Κανέλλου προς τους Φραντζή και Φωτάκο 2 2 υποδεικνύει ότι προέρχονται
όλα από την ίδια γραφίδα. Καθώς είναι γνωστό ότι γραμματικός του Κα
νέλλου Δεληγιάννη, τουλάχιστον για τα Απομνημονεύματα, υπήρξε ο νεα
ρός τότε Μιχ. Πετρόπουλος, 2 3 εύλογα μπορούμε να αποδώσουμε σ' αυτόν
και το συγκεκριμένο αντίγραφο. Τι πιο φυσικό, άλλωστε, από το να είναι
ο ίδιος ο γραμματέας του στρατηγού το πρόσωπο που για λογαριασμό του
Γ. Βάρβογλη έκανε την αντιγραφή από το πρωτότυπο χειρόγραφο που
είχε στα χέρια-του.
Αντιπαραβολή του αντιγράφου με το κείμενο της έκδοσης έδειξε τα
εξής: Το τέλος του αντιγράφου «... Και ούτως ετελείωσε και αυτή η σκη
νή της Γράνας» (σελ. 293) αντιστοιχεί στην αρχή της σελίδας 256 του Α'
τόμου της έκδοσης των Απομνημονευμάτων, που είναι λίγο πριν από το

21. Γ.Α.Κ., Συλλογή Γ. Βάρβογλη, Κ. 55Α.
22. Περί αυτών θα γίνει λόγος στη συνέχεια.
23. Ο Μιχαήλ Πετρόπουλος διετέλεσε γεν. επίτροπος της Επικράτειας" πρώην
γραμματικός του Κανέλλου και θαυμαστής των Δεληγιανναίων στα 1893 εκφωνεί
«Λόγον περί των προς την πατρίδα θυσιών και εκδουλεύσεων του αειμνήστου Στρα
τηγού Κανέλλου Δεληγιάννη», δημοσ. στο Διαλέξεις και λόγοι εν τη Εταιρεία των
Φίλων τον Λαού, Αθήνα 1901, σ. 11-32.
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τέλος της σελίδας 183 του 4ου τετραδίου του πρωτότυπου χειρογράφου, το
οποίο χρησιμοποίησε ο εκδότης του 1957.
Καθώς είπαμε, πρόκειται για αποσπασματική αντιγραφή επιλεγμένων
τμημάτων σύμφωνα με προδιαγραφές που προφανώς είχε ορίσει ο παραγγελιαδόχος και τα οποία θεωρήθηκε ότι τον ενδιέφεραν άμεσα ή έμμε
σα για τη στοιχειοθέτηση της δικής-του προσωπικής ιστορίας. Η απο
σπασματικότητα όμως δεν είναι τέτοια που να διασπάται η νοηματική συ
νοχή του κειμένου και όσα σημεία παραλείπονται αφενός είναι λίγα, όπως
άλλωστε δείχνει και η συνολική έκταση του αντιγράφου, αφετέρου οι πα
ραλείψεις γίνονται αφού ολοκληρωθεί ένα μέρος της αφήγησης και διασω
θεί με τον τρόπο αυτό το αντικείμενό-της. Ετσι, το αντίγραφο αυτό, αν
έλειπαν τα δηλωτικά σημεία της αποσιώπησης (...) θα μπορούσε να δια
βαστεί ως συνεχής αφήγηση και να εκληφθεί ως πλήρες έργο.
Το αντίγραφο είναι αχρονολόγητο' σίγουρα όμως έχει γίνει ύστερα
από την ολοκλήρωση των Απομνημονευμάτων και πιο συγκεριμένα μετά
τον Μάιο του 1858. Την τελευταία αυτή ημερομηνία φέρει ένα άλλο αντί
γραφο 24 σελίδων, καμωμένο από το ίδιο άτομο —σχεδόν σαν συνέχεια
του πρώτου—, το οποίο είναι η απάντηση του Κανέλλου Δεληγιάννη στην
ιστορία του Τρικούπη, όπως αυτή η πρώτη δημοσιεύεται στον τρίτο τόμο
της έκδοσης του 1957. 2 4
Ολοκληρώνοντας όμως το έργο που του ανατέθηκε ο αντιγραφέας φαί
νεται πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα του χειρογράφουτου, γι'αυτό και ξεκίνησε να καθαρογράφει το αντίγραφό-του. Το δεύτερο
αυτό αντίγραφο καταλαμβάνει 104 καλλιγραφημένες σελίδες (του ίδιου
επιμελημένου γραφικού χαρακτήρα των πρώτων σελίδων του α' αντιγρά
φου) σε τετράδιο της εποχής (δηλαδή σε συρραμμένα φύλλα) σχήματος ε
πίσης 3 1 x 2 0 .
Το αντίγραφο αυτό διακόπτεται απότομα στο σημείο που αντιστοιχεί
περίπου στο μέσο της σελίδας 59 του πρόχειρου αντιγράφου και όπου ο
ίδιος ο αντιγραφέας έχει σημειώσει ένα παραπεμπτικό σημείο, # . Δεν έ
χουν σημασία οι λόγοι για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε η προσπάθεια"
ίσως ο Πετρόπουλος έπαψε πια να είναι στην υπηρεσία του Δεληγιάννη,
ίσως κάτι άλλο προέκυψε που ανέστειλε την αντιγραφή. Σημασία έχει ότι
και τα δύο αντίγραφα έφτασαν τελικά στον αποδέκτη-τους, τον Βάρβογλη,
έστω και ημιτελή. Έ τ σ ι , το κείμενο των Απομνημονευμάτων του Κανέλ
λου που τόσο επιμελημένα θα αποτρεπόταν στο μέλλον η δημοσιοποίησή24. Καν. Δεληγιάννης, ό.π., τ. 18, σ. 245-312.
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του, άγνωστο σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή, πάντως όχι πολύ μακριά
από την περάτωση της σύνταξής-του, γίνεται χρηστικό εργαλείο —καθώς
θα λέγαμε σήμερα—, πηγή ιστορική, και αντιγράφεται για να χρησιμο
ποιηθεί από κάποιον τρίτο.
Συνοψίζοντας λοιπόν τα σχετικά με τα Απομνημονεύματα του Κανέλλου Δεληγιάννη μπορούμε με βεβαιότητα πλέον να υποστηρίξουμε ότι του
λανθάνοντος χειρογράφου προϋπήρξε ένα πρόχειρο χειρόγραφο, 2 5 το οποίο
επίσης λανθάνει- η έκδοση βεβαίως έγινε από το καθαρογραμμένο χειρό
γραφο.
Η μακρόχρονη καθυστέρηση της έκδοσης των Απομνημονευμάτων
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις αντιδράσεις μελών της οικογένειας,
που πίστευαν ότι η δημοσίευση αυτού του κειμένου θα παρεμπόδιζε τις
πολιτικές-τους στρατηγικές για διάκριση στο ηγετικό σο':>μα του 19ου αι
ώνα* λόγοι καθαρά ιδιοτελείς για τον κατήγορο συγγενή-τους, περιβεβλη
μένοι στην έκφραση όμως με το ένδυμα της κοινωνικής ευαισθησίας.
Θα περίττευε ίσοος η υπενθύμιση του κοινού τόπου ότι ένα αρχείο μπο
ρεί να ενισχύει τη γνωστική βουλιμία του ιστορικού με την παράλληλη, συ
νάμα, απίσχνανση της φροντίδας για την ένταξη των ευρημάτων-του στη
συνάφειά-τους* όταν όμως αυτή η τελευταία είναι καταφανής, η παρα
σιώπηση του άγνίοστου αρχειακού τεκμηρίου θα προσέκρουε στους στοι
χειώδεις κανόνες της ανεύρεσης. Στην οπτική αυτή θα προχωρήσουμε
στην παρουσίαση τριών κειμένων, προερχόμενων από το Αρχείο του Κανέλλου Δεληγιάννη, και τα οποία, καθίός θα δούμε, σχετίζονται έμμεσα
με τα Απομνημονεύματα.
Το πρώτο είναι μία «Κατάστασις εκδουλεύσεων του Στρατηγού Κανέλλου Δελιγιάννη» συνταγμένη ήδη το 1833. 2 6 Είναι καθαρογραμμένο
αντίγραφο, με το γνωστό γραφικό χαρακτήρα, που συναντάμε με μεγάλη
συχνότητα στα χαρτιά του αρχείου του Κανέλλου Δεληγιάννη. Το κείμενο
αναπτύσσεται σε ενιαίο χαρτί (84 Χ 60 περίπου) και η αρχιτεκτονική της
σελίδας είναι τέτοια οοστε επιτρέπει να ξεχωρίζουν προβαλλόμενα τα διά
φορα μέρη του κειμένου επιτυγχάνοντας συγχρόνως και ένα ικανοποιητι
κό ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα. Το σύνολο απαρτίζουν τα εξής επιμέρους
τμήματα:

25. Επιστολή Ανδρέα προς Νικόλαο, σ. 190-194. Π β . και Διαλέξεις και λόγοι...,
ό.π., σ. 13: «... σώζονται και παρ' εμοί σημειώσεις τινές εκ των απομνημονευμάτων
τούτων...».
26. Ε.Φ.Α., Αρχεία Οικογένειας Δεληγιάννη, Ι. 4 2 . 13.
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α) Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου.
β) Παράθεση αποδεικτικών στοιχείων, επίσημων κυβερνητικών εγ
γράφων και άλλων αποδείξεων για τις υπηρεσίες του Κ. Δεληγιάννη.
γ) Αφηγηματικό κείμενο (εκτενές) επιγραφόμενο (('Εκδονλενσεις
το διάστημα

τον 'Ιερόν

εις

αγώνος».

δ) Σύντομο κείμενο επιγραφόμενο «Οικιακή

κατάστασις».

ε) Παρατηρήσεις παραπεμπτικού χαρακτήρα.
Αν και το ντοκουμέντο αυτό σε πρώτη ματιά μοιάζει άσχετο με τα
υπόλοιπα, εντούτοις, η συνάφεια μεταξύ-τους είναι τέτοια που δικαιολογεί
την ένταξή-του στη συγκεκριμένη μελέτη και τη συνεξέτασή-του με τα
υπόλοιπα κείμενα και την προβληματική που υποβάλλουν.
Το τεκμήριο αυτό βεβαίως από μόνο-του θα μπορούσε να αποτελέσει
έναυσμα για άλλου τύπου ιστορική προσέγγιση και ανάλυση, κυρίως οικο
νομική, και μάλιστα σε συνδυασμό με ένα πλούσιο αρχειακό υλικό που
συμπληρωματικά μπορεί να αντληθεί άφθονο από την ίδια πηγή. Εντούτοις
η ύπαρξη του τμήματος (γ) το καθιστά αξιοποιήσιμο και στη θέση αυτή,
έστω και αν η προσέγγιση είναι συνοπτική.
Στην πραγματικότητα το κείμενο της «Κατάστασης

εκδουλεύσεων»

και ειδικότερα το τμήμα (γ) θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί μάλλον ως το
τεκμηριωτικό διάγραμμα, ο ιστός, των Απομνημονευμάτων του Κανέλλου
και λιγότερο ως μιά περιληπτική, συνοπτική μορφή-τους. Ο λόγος εδοί)
είναι λακωνικός, παρατακτικός, αυστηρά συμβαντολογικός, όπως ταιριά
ζει σ' ένα υπόμνημα με διεκδικητικές βλέψεις, χωρίς να επεκτείνεται στην
κριτική προσώπων και πράξεων, κάτι που ούτε ο περιορισμένος χώρος το
επιτρέπει ούτε ο τύπος και ο προορισμός του εγγράφου το δικαιολογούν.
Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε με βάση υλικό που ο Δεληγιάννης θα είχε
στο αρχείο-του, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι παραπομπές σε γραπτά απο
δεικτικά στοιχεία και κυρίως τα οικονομικά μεγέθη. Βεβαίως ξέρουμε, κα
θώς ο ίδιος ο Κανέλλος αναφέρει στ' Απομνημονεύματά-του, ότι στα 1826
ο Ιμπραήμ περνώντας από τα Λαγκάδια πυρπόλησε το χωριό και τότε
κάηκαν τα σπίτια των Δεληγιανναίων, μαζί και τα πολύτιμα αρχεία-τους:
«Και περί το μεσοννκτιον
μας, εις τας εκκλησίας,
τας καλντέρας

έβαλε πνρ εις τας λαμπράς

εκείνας οικίας-

εις το σχολείον και εις τριακοσίας

των σνμπο λιτών-μας

και ανέβαινεν η ψλοξ έως

περίπον
τρίτον

ονρανού και εφαίνετο εις όλην την Πελοπόννησον. Εις αντάς λέγω τας
οικίας-μας, εις τας οποίας αφού κατεπνρπολήθησαν
α^/ας έπιπλά-μας

όλα τα

μεγάλης

και όλη η κινητή περιουσία-μας, εξηψανίσθησαν

δν-
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και τόσα αρχαία και αναγκαία τουρκικά έ γ ρ α φ α , οίον χάτια

τεσσάροιν

Σουλτάνων,

τον Σονλτάν

Αμπτούλ

Χαμίτη,

του

Σουλτάν

Σελίμη, του Σουλτάν Μουσταφά και του Σουλτάν Μαχμούτη,
ρώντα διάφορα αντικείμενα της κοινότητος της Πελοποννήσου,

αφοαναγ

καία [...] και άπειρα φερμάνια της Τουρκικής Κυβερνήσεως

αφορώντα

άπαντα διαφόρους γενικάς υποθέσεις πεντήκοντα ετών της

Πελοποννή

σου. Το λυπηρότερον δε πάντων ότι εξηφανίσθη η αλληλογραφία της
Επαναστάσεως-μας
την οποίαν είχομεν εις διάφορα μέρη από τους
1817 μέχρι των 1825 [...] τας σημειώσεις ημερολογίου των διαφόρου
στρατιωτικών
κινημάτίον, τας καθημερινάς
μάχας εις τας οποίας
ελαμβάναμεν

ημείς μέρος με τας λεπτομερείας-των

και τας μάχας

των

άλλων, αι οποίαι συνέβαινον εις τα διάφορα μέρη και εγνωρίζαμεν τα
καθέκαστα. Π οποία αυτή αλληλογραφία και όλα τα ως ανωτέρω έγ
γραφα ήτον αναγκαιότατα
δια την αθάνατον ιστορίαν της πατρίδοςμας, και αν εσώζοντο αυτά δεν ετολμοΰσαν βεβαίως οι ασυνείδητοι και
αναίσχυντοι ψευδοϊστοριογράφοι
να την κιβδηλώσουν με μυθιστορή
ματα, παραμορφώνοντες
προς το συμφέρον-τους
ως και αντάς τας
αδιαφιλονίκητους
αληθείας. »2η
Ετσι εξηγείται το μεγάλο κενό που παρατηρείται στα Αρχεία της οι
κογένειας για την πρώιμη περίοδο και το οποίο είναι απόλυτο για τα προ
επαναστατικά χρόνια. Βίαιη διακοπή της τεκμηριωμένης ιστορικής πο
ρείας της οικογένειας λοιπόν στα 1826" και στα 1833 ο Κανέλλος Δελη
γιάννης ανακαλώντας τη μνήμη ανασυνθέτει το παρελθόν και περνάει με
φυσικότητα και τεκμηριωμένη ασφάλεια στο παρόν, αποσκοπώντας στο
μέλλον και την πρόσληψη του παρελθόντος απ' αυτό.
Κλείνοντας τη σύντομη αυτή αναφορά στην ((Κατάσταση εκδουλεύσεων», ας δούμε επίσης συνοπτικά την οικονομική κατάσταση τόσο του
Κανέλλου όσο και της ευρύτερης οικογένειάς-του, η οποία του επέτρεψε
να έχει ουσιαστική συμβολή στην οικονομική κάλυψη του Αγώνα και δι
καιολογημένα να απαιτεί κάποια αποζημίωση ως ανταμοιβή και ικανοποίη
ση της προσφοράς-του.
Τα οικονομικά αυτά στοιχεία για την οκταετία 1820-1827, κατα
στρωμένα αναλυτικά σε ειδική κατάσταση τριών μεγάλων σελίδων (49 Χ
33) και με χρονολογία 26 Απριλίου 1833, 2 8 θα συνόδευαν προφανώς ως

27. Καν. Δεληγιάννης, ό.π., -.. 18, σ. 58-59.
28. Ε.Φ.Λ., ό.π., III. 22. 18.
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αποδεικτικό υλικό την «Κατάσταση εκδουλεύσεων» κατά την υποβολήτης στην αρμόδια υπηρεσία. Είναι εντυπωσιακή, αν και απόλυτα κατα
νοητή, η σπουδή του Δεληγιάννη να συγκεντρώσει και ετοιμάσει τα απα
ραίτητα έγγραφα προς υποβολή ανταποκρινόμενος άμεσα στο

σχετικό

βασιλικό διάταγμα του 1833 για την αποζημίωση των αγωνιστών. 2 9
Συνοπτικά και εν μέρει η οικονομική κατάσταση των Δεληγιανναίων
παρουσιάζεται και στο μέρος (δ) της «Κατάστασης εκδουλεύσεων», όπου
στην πραγματικότητα απογράφονται περιγραφικά και με γενικότητα τα
περιουσιακά-τους στοιχεία και οι ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια
του Αγώνα. 3 0
Σύμφωνα λοιπόν με την «Εκθεση λογαριασμού εξόδων» κατά την πε
ρίοδο 1821-1827, ο Κανέλλος ως αρχηγός της οικογένειας Δεληγιάννη δα
πάνησε συνολικά για τη μισθοδοσία στρατιωτικών σωμάτων και για την
τροφοδοσία-τους 843.630 γρόσια. 3 1 Στο ίδιο διάστημα και τμηματικά
έλαβε από ενοικιάσεις των προσόδων Τρίπολης, Δερβενοχωρίων, Ακοβας.
καθώς και αποζημίωση από την κυβέρνηση 38.897 γρόσια. Του οφείλεται
λοιπόν στα 1833 το σύνολο σχεδόν του ποσού, δηλαδή 804.733 γρόσια.
Εξάλλου, σε ένα άλλο έγγραφο 3 2 η εκτίμηση που γίνεται για τις ζημιές
29. Σύμφωνα με το δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως β. διά
ταγμα αριθ. 9 της 22/3/1833 «Περί εξετάσεως των ατομικών εκδουλεύσεων και πε
ριστάσεων των αξιωματικών των διαλυθέντων εκτάκτων στρατευμάτων» καλείται
«...όστις νομίζει ότι έχει δικαιώματα απαιτήσεων, να υποβάλη εντός δύο μηνούν μετά
την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος τα ανά χείρας-του αποδεικτικά...».
30. Πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία των Δεληγιανναίων αντλούμε
και από τα Απομνημονεύματα του Κανέλλου, ό.π., τ. 16, σ. 27 και τ. 18, σ. 55-58.
Καθώς επίσης γράφει στην απάντησή-του προς Φωτάκο (βλ. εδώ σ. 218): «... εκινήσαμεν εν γνώσει αυθορμήτως παρθένον και άγνήν, άνευ ουδέ συμφερόντων καθότι η
μείς εϊχομεν κολωσαίαν κατάστασιν χρηματικήν και
κτηματικήν...».
31. Για να σχηματίσουμε μιά εικόνα του μεγέθους που αντιπροσωπεύει το ποσό
αυτό ας το συγκρίνουμε με το σύνολο των όσων δαπανήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της
Επανάστασης (1821-1827). Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση της «επί των Εθνικών
λογαριασμών Επιτροπής» που υπεβλήθη στην Γ' Εθνική Συνέλευση κατά την Α' πε
ρίοδο του Αγώνα δαπανάθηκαν 2.138.824 γρόσια, κατά την Β' περίοδο 14.933.069
γρ. και κατά την Γ' 53.044.894 γρ. - συνολικά 70.116.828 γρόσια. Ανδρ. Ζ. Μάμουκας, Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, Αθήνα 1840, τ. Η ' , σ. 155. Π β . και
Ευάγγ. Ν. Χατζίκος, «Η οικονομική ζωή των Ελλήνων κατά την Επανάστασιν μέχρι
του Καποδιστρίου», ανατ. από Με).έται προς τιμήν Στρατή Γ. Ανδρεάδη, τ. Γ", Αθή
να 1974, σ. 105. Το ποσό λοιπόν που ο Καν. Δεληγιάννης συνολικά συνεισέφερε στην
Επανάσταση, υπολογιζόμενο από τον ίδιο σε 843.630 γρ., αντιπροσωπεύει το 1,20%
των συνολικών δαπανών.
32. Ε.Φ.Λ., ό.π., Ι Π . 2 7 . 3 .
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τις ο—οίες υπέστη από τους Τούρκους η οικογένεια τόσο του Κανέλλου
όσο και των αδελφών-του Κωνσταντίνου, Θεόδωρου και Αναγνώστη, σε
κινητά, ακίνητα και καταστροφή της παραγωγής, ανεβάζει το συνολικό
ποσό για την περίοδο 1821-1826 σε 780.007 γρόσια. Η απογραφή των
ζημιών μας υποδεικνύει έμμεσα και το μέγεθος της περιουσίας των Δεληγιανναίων, όχι βεβαίως του συνόλου, αφού η καταστροφή δεν υπήρξε κα
θολική, αλλά πάντως του μεγαλύτερου μέρους-της. Ετσι, σχηματίζουμε
μιά ιδέα της θέσης που ως οικονομική μονάδα η οικογένεια Δεληγιάννη
κατείχε μέσα στην τάξη των άλλων προυχοντικών οικογενειών της Πε
λοποννήσου.
Αν τώρα στο ποσό των ζημιών προστεθούν και οι οφειλόμενες δαπά
νες κατά την Επανάσταση, τότε η όλη εθνική περιπέτεια για τον Κανέλλο
Δεληγιάννη και την οικογένειά-του στοίχισε πάνω από 1,5 εκατομμύρια
γρόσια (1.584.740). Στην «Κατάσταση εκδουλεύσεων» το ποσό που συνο
λικά ο Κανέλλος διεκδικεί το 1833 από την κυβέρνηση για «καθυστερή
σεις μισθών και λοιπές απαιτήσεις» υπολογίζεται σε 321.893 φοίνικες*
κάνοντας την αναγωγή των φοινίκων σε γρόσια έχουμε ακριβώς το ποσό
των 804.732 γ ρ . , 3 3 όσες δηλαδή οι οφειλόμενες δαπάνες, προερχόμενες
από τη δική-του προσωπική περιουσία. Επισημαίνουμε ότι δεν ζητάει απο
ζημίωση για τη φθορά περιουσιακών-του στοιχείων (στον πόλεμο όλοι
κάτι έχασαν), αλλά επιστροφή όσων θεωρεί ως δάνειο προς την πατρίδα
για τη χρηματοδότηση του Αγώνα.
Το δεύτερο κείμενο που θα μας απασχολήσει εδώ έχει τη μορφή απαν
τητικής επιστολής προς τον πρωτοσύγγελο Αμβρόσιο Φραντζή και χρο
νολογία 30 Ιανουαρίου 1840' 3 4 αποτελείται από δέκα πυκνογραμμένες σε
λίδες (31 Χ 20) και είναι αντίγραφο κι όχι σχέδιο του πρωτοτύπου, που
στάλθηκε στον Φραντζή, στα χέρια του οποίου και έμεινε προφανώς. Ο
γραφικός χαρακτήρας μοιάζει μ' εκείνον του αντιγράφου των Απομνημο
νευμάτων του Δεληγιάννη που βρίσκεται στο φάκελο του Γ. Βάρβογλη.
Ως προς τον τύπο του κειμένου, θα ταίριαζε να το εντάξουμε στο είδος των
((Προσθηκών» ή των «Διορθώσεων». 3 5
Αν σκεφτούμε ότι ο Α' τόμος της ιστορίας του Φραντζή κυκλοφορεί

33. Το 1831 ο φοίνικας «αναλογεί με δύω ήμ.ισυ υποθετικά γρόσια Τουρκίας».
Γ.Α.Κ., Γεν. Γραμματεία, φάκ. 268, Μφ. «Τρέχουσαι τιμαί νομισμάτων. Έ ν Σύρα
20 'Απριλίου 1831».
34. Ε.Φ.Λ., ό.π., Ι.4 5 . Το κείμενο δημοσιευμένο εδώ βλ. στις σ. 204-215.
35. Για το είδος αυτό βλ. Γ. Π. Κουρνούτος, ό.π., σ. 39.
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το καλοκαίρι του 1839 και ο Β' τόμος στο τέλος του ίδιου χρόνου, εντυπω
σιάζει η ταχύτητα της απάντησης του Δεληγιάννη (Γενάρης του 1840)'
ας λάβουμε επιπλέον υπόψη-μας ότι ο Δεληγιάννης είναι και συνδρομητής
36

στο έργο αυτό, γεγονός που του επέτρεπε να έχει σχεδόν σύγχρονη με την
κυκλοφορία του βιβλίου ενημέρωση. Στην πραγματικότητα η ενέργεια του
Κανέλλου Δεληγιάννη δεν είναι παρά άμεση ανταπόκριση σε προκήρυξηέκκληση του Φραντζή προς όλους τους αγωνιστές του'21 να συνδράμουν στο
έργο-του στέλνοντάς-του τα κείμενά-τους με ενδεχομένως συμπληρωματι
κά στοιχεία, τις απόψεις-τους για τα πράγματα ή διορθώσεις σ' όσα εκεί
νος εξιστόρησε στους δύο εκδομένους τόμους, ο>στε να τα συμπεριλάβει στη
συνέχεια του έργου-του. 3 7 Αρκετοί βρέθηκαν τότε πρόθυμοι να ανταπο
κριθούν στο αίτημά-του με διαφορετικούς όμως τρόπους —θετικά και αρ
νητικά— ο καθένας' και ο Φραντζής, αφού έκανε την αξιολόγησή-του στα
κείμενα που του εστάλησαν, άλλα έλαβε υπόψη-του κι άλλα απέρριψε,
δικαιολογώντας όμο^ς στο τέλος του Δ' τόμου της ιστορίας-του αυτή-του
την επιλεκτική χρήση.
Ανάμεσα στα κείμενα που απορρίφθηκαν ήταν κι εκείνο του Κ. Δελη
γιάννη, για το οποίο ο Φραντζής εκφράζεται ως εξής:
«Μετά ταύτα απεστάλησαν

προς ημάς παρά τον συνταγματάρχου

νέλλου Δελιγιάννη

διάφοροι σημειώσεις,

μον, επικυρωμέναι

δια της υπογραφής

τρεις τάξεις' η πρώτη απέβλεπεν

νπαγόμεναι

εις τον Ä

τον, αι οποίαι διηρούντο

εις λάΒη τινά ασήμαντα,

ρημένα μεν παρ' ημών, αλλ' ασυ/^ωνα ω £ π ί?°? τα$
επί τίνων ημετέρου

εκθέσεων

διεξεθλόντες

εσκεμμένως,

εις

θέσεις, τας εποτινάς

η δε τρίτη ήτον αναι

ρετική τίνων προσώπων, και άλλων ομοίων τούτοις' τας
αντάς

Τό-

κατακεχω-

χάς και ημερομηνίας, και τίνα πρόσωπα' η δευτέρα είχεν ολίγας
προσθαφαιρέσεις

Κα

δεν ενεκρίναμεν

την

σημειώσεις
καταχώρησίν

36. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η βιβλιοφιλική εικόνα του Κανέλλου Δεληγιάννηφέρεται συνδρομητής σε 17 βιβλία που εκδόθηκαν ανάμεσα στα 1833 και 1861. Η
ποικιλία των αναγνωστικών-του ενδιαφερόντων εντυπωσιάζει: έργα ιστορικά, φιλο
σοφικά, θρησκευτικά, θεατρικά και λογοτεχνικά κι από κοντά εγχειρίδια - τίποτα δεν
μένει έξω. Δεν έχει νόημα να αναφερθούν εδώ οι τίτλοι των βιβλίων μιά κι ο κατάλο
γος είναι μακρύς. Η αναφορά-μου σ' αυτές τις συνδρομές οφείλεται αποκλειστικά και
μόνο στην πρόθυμη παραχώρηση των σχετικών στοιχείων από τον Φίλιππο Ηλιου,
μικρό δείγμα του πλούσιου και πολλαπλά πολύτιμου αλλά ακυκλοφόρητου ακόμα έρ
γου-του για τους συνδρομητές. Τον ευχαριστώ κι απ' αυτήν εδώ τη θέση.
37. Αμβρ. Φραντζής, ό.π., τ. Α', σ. 61 εισαγωγής και σ. 459-462 η προκήρυξη.
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των, των μεν, διότι η ασυμψίονία-των ήτο ολίγη τις, των δε, νομίσαντες ως εξ απροσεξίας την ασνμφωνίαν, των δε τελευταίων, διότι

είπετο

να γίνωσι και άλλαι πολλα'ι τοιανται διασαφήσεις επ άλλων προσώ
πων, το οποίον ως προς το είδος-μας δεν επετρέπετο, άλλως τε κα£
διότι ήτον επόμενον να φανώσι και άλλαι

αντιφατικώτεραι

και ούτω να μη λάβωσι πέρας ποτέ αι αλλεπάλληλοι

εκθέσεις,

αντιφάσεις·

είτα

εκφραζόμενοι με γενικός λέξεις και επί προσώπων και επί εποχών,
δεν ενχαριστήθημεν
να γίνωμεν όργανα αδικαιολογήτων αιτιών, αφίσαντες εις άλλους την τούτων

επιδιόρθο)σιν.»38

Να λοιπόν που το κείμενο του Δεληγιάννη αγνοήθηκε ως επουσιώδες
για την ιστορία, έτσι όπως τουλάχιστον την είχε συλλάβει ο Φραντζής.
Δεν γνωρίζουμε, μιά και στο Αρχείο Δεληγιάννη δεν βρέθηκε κάτι σχε
τικό, αν ο Φραντζής έστειλε κατευθείαν στον Κανέλλο κάποια απάντηση
ή αν αρκέστηκε μόνο στις εξηγήσεις που δημοσιεύει, καθώς είδαμε, στο
έργο-του.
Πάντως οι λόγοι της απόρριψης από τον Φραντζή του κειμένου του
Δεληγιάννη είναι εμφανείς και αυταπόδεικτοι - αρκεί κανείς να διαβάσει το
κείμενο: οι διορθώσεις του Κανέλλου αφορούν κυρίως στο πρόσωπο και
τη δράση του Κολοκοτρώνη και των άλλων στρατιωτικών, προ^ην κλεφτών,
των οποίων ο ρόλος υποβαθμίζεται, ενώ τονίζεται με έμφαση η πρωτοκα
θεδρία των προυχόντων και του ανώτερου κλήρου της Πελοποννήσου.
Το κείμενο αυτό γραμμένο 15 ολόκληρα χρόνια πριν από τα Απομνη
μονεύματα και περίπου 20 χρόνια πριν από την απάντηση στο Φωτάκο
—που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια— θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί
σχετικά μετριοπαθές, ήπιο, χωρίς φραστικές αιχμές και εμπαθείς εκφρά
σεις - εξάλλου το ύφος εδώ είναι πολύ πιο κοντά στο επιστολιμαίο μάλλον
παρά στο αφηγηματικό των Απομνημονευμάτων.
Ισως, με τη δημοσίευση του έργου του Φραντζή, του περισσότερο ως
εκείνη τη στιγμή αξιόλογου σε έκταση χρονική και όγκο έργου αυτού του
είδους, 3 9 ο Κανέλλος Δεληγιάννης να έλαβε το πρώτο ουσιαστικό ερέθι
σμα, να ρίχτηκε μέσα-του ο σπόρος για τη συγγραφή του δικού-του έρ-

38. Αμβρ. Φραντζής, ό.π., τ. Δ', σ. 240-241.
39. Τα μόνα ως εκείνη τη στιγμή εκδομένα έργα είναι τα: Χριστοφ. Περραιβός,
Απομνημονεύματα πολεμικά, Αθήνα 1836, τ. Α'-Β' και Π. Πατρών Γερμανός, Υπο
μνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος από τον 1820 μέχρι τον 1823, Α
θήνα 1837.
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γου* θα ήταν όμως υπερεκτίμηση ο ισχυρισμός ότι το κείμενο αυτό προαγγέλλει ή είναι —συνειδητά τουλάχιστον— η μαγιά των Απομνημονευ
μάτων, επειδή και το ίδιο το κείμενο αλλά και η χρονική απόσταση που
το χωρίζει από την έναρξη της συγγραφής των τελευταίων δεν δικαιολο
γεί μιά τέτοια υπόθεση.
Το τρίτο και τελευταίο κείμενο είναι απάντηση του Κανέλλου Δελη
γιάννη στα Απομνημονεύματα του Φωτάκου. 4 0 Το έργο σώθηκε κολοβό
και ακέφαλο, γι'αυτό και δεν μπορούμε να το χρονολογήσουμε παρά μόνο
έμμεσα και κατά προσέγγιση αμέσως μετά το 1858 —έτος κυκλοφορίας
των Απομνημονευμάτων του Φωτάκου 4 1 — και πάντως όχι πολύ μακριά
από τη χρονολογία αυτή. Το κείμενο εκτείνεται σε 49 (μη αριθμημένες)
συρραμμένες, πυκνογραμμένες μόνο στη μία όψη σελίδες (20 Χ 13), ενώ
στην άλλη όψη συχνά υπάρχουν προσθήκες μικρής αλλά και μεγαλύτερης
έκτασης που παρεμβάλλονται στην αντικριστή σελίδα. Πρόκειται εμφανώς
για την πρώτη γραφή με αρκετές διαγραφές, διορθο'ίσεις και προσθήκες
—καθά>ς είπαμε— ενός κειμένου, του οποίου η πραγματική έκταση δεν
είναι δυνατόν να υπολογισθεί* ο γραφικός χαρακτήρας εδώ είναι διαφορετι
κός από εκείνον του χειρογράφου προς Φραντζή, είναι όμως ο ίδιος με αυ
τόν που συναντάμε σε αρκετά έγγραφα και λογαριασμούς του Αρχείου Κα
νέλλου Δεληγιάννη* φυσικά δεν είναι ιδιόγραφο του Κανέλλου.
Ο Φωτάκος εκδίδει τα Απομνημονεύματά-του το 1858" το έργο-του
καλύπτει την περίοδο μόνο ως την εκστρατεία του Δράμαλη στην Πελο
πόννησο το 1823 και ήδη στο τέλος της έκδοσης αυτής ο συγγραφέας ενσωματο^νει 11 σελίδες «Προσθήκαι και Διορθώσεις». Το κείμενο αυτό ή
ενδεχομένως κάποιο εξαρχής νέο επεξεργάζεται ο Φωτάκος τα επόμενα
χρόνια ετοιμάζοντας μιά καινούρια έκδοση, δίχως όμως να προλάβει ο ίδιος
να την πραγματοποιήσει. Συνεπώς η β' έκδοση που κυκλοφορεί το 1899,
αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του (1878), είναι μια άλλη, νέα γραφή και
όχι η ολοκληρωμένη μορφή του έργου, που δημοσίευσε το 1858 όπως θα

40. Ε.Φ.Λ., ό.π., Ι. φάκ. 9· δημοσιεύεται εδώ στις σ. 215-233. Τον Κανέλλο
Δεληγιάννη συνδέουν με τον Φώτιο Χρυσανθόπουλο σχέσεις παλιο'^ν συμπολεμιστών,
αφού ο Φωτάκος αρχικά υπηρέτησε στο σώμα του Δεληγιάννη μέχρι την κατάλη
ψη του φρουρίου της Καρύταινας από τους Τούρκους· αργότερα τον συμπεριέλαβε στο
σώμα-του ο Θ. Κολοκοτρώνης κι από τότε χρονολογείται η σχέση των δύο ανδρών
και ο θαυμασμός του υπασπιστή προς το στρατηγό-του, που έντονα εκδηλώνεται και
μέσα από το απομνημονευματικό-του έργο.
41. Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, υπό Φωτάκου, πρώ
τον Υπασπιστού τον Θεοδώρου Κολοκοτρώνον, Αθήνα 1858.
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άφηνε να νοηθεί η φράση του εκδότη-του το 1899: «συνέγραψε δε πρώτον
μεν απομνημονεύματα της επαναστάσεως, εξ ών δημοσίευσε ο ίδιος τω
1858 έν μέρος από του 1821 μέχρι του 1822».

42

Τούτο διαπιστώνεται από την αντιβολή του κοινού τμήματος των δύο
εκδόσεων οι διαφορές είναι ποσοτικά και ποιοτικά τέτοιες ώστε να προ
ϋποθέτουν δύο διαφορετικές γραφές: πολλές και εκτενείς προσθήκες, ύφος
λογιότερο στη β' έκδοση με γραμματικές και συντακτικές αλλαγές, τονι
σμό λέξεων που αποδίδουν κυρίως θεσμούς ή έννοιες. Δεν γνωρίζουμε αν
το καθαρογραμμένο αντίγραφο του απαντητικού κειμένου έφτασε ποτέ
στον προορισμό-του, αν δηλαδή, ο Φωτάκος το είχε υπόψη-του όταν ετοί
μαζε τη δεύτερη γραφή των Απομνημονευμάτων-του. Το γεγονός όμως
—όσο μπορούμε να ελέγξουμε— ότι το τμήμα στο οποίο αναφέρεται το
κείμενο του Δεληγιάννη (σ. 112-169 της α' έκδοσης) έχει μία μόνο σύντομη
προσθήκη περί Δεληγιανναίων στο αντίστοιχο τμήμα της β' έκδοσης —μο
λονότι το κεφάλαιο είναι αναπλασμένο και φυσικά εκτενέστερο σε αρκετά
σημεία εξαιτίας των προσθηκών— μας οδηγεί στη σκέψη ότι ο Φωτάκος
ή δεν έχει καν υπόψη-του τις διορθώσεις και προσθήκες του Κανέλλου ή
απλώς τις αγνοεί, όπως εξάλλου έπραξε κι ο Φραντζής.
Ας υποθέσουμε ότι τίθεται το ερώτημα: Ο Κανέλλος Δεληγιάννης,
όταν συνέτασσε την απάντησή-του, εάν είχε υπόψη-του το δεύτερο κι όχι
το πρώτο χειρόγραφο του Φωτάκου, θα προχωρούσε στη σύνταξη του
κειμένου-του ή θα θεωρούσε ότι η β' γραφή με τη νέα ανεπτυγμένη μορφήτης τον κάλυπτε και συνεποίς δεν συνέτρεχε λόγος ένστασης;
Η απάντηση θα πρέπει να είναι μάλλον αρνητική, αφού, καθώς έδειξε
η σύγκριση ανάμεσα στα επίμαχα σημεία των δύο εκδόσεων, ο Φωτάκος
και στη β' γραφή δεν άλλαξε ή επανόρθωσε τίποτε από όσα στην α' γραφή
(και έκδοση) ενόχλησαν τον Κανέλλο προσβάλλοντας το πατριωτικό και
οικογενειακό-του φιλότιμο - 4 3 συνεπώς μιά και δεν εξέλιπαν τα ερεθίσμα
τα, ο Δεληγιάννης θα είχε τον ίδιο αντίλογο να προβάλει και το μόνο που

42. Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως σνγγραφέντα μεν
υπό Φωτίου Χρνσανθοπούλον ή Φωτάκου, εκδοθέντα δε υπό Σταύρου Λνδροπονλ,ον,
Αθήνα 1899, τ. Α', σ. ιζ'.
43. Οι λόγοι της σύνταξης του κειμένου προς τον Φωτάκο αναφέρονται σαφώς
από τον Κανέλλο (βλ. εδώ σ. 224): «... Δεν είχον ούτε την διάθεσιν οϋτε την πρόθεσιν... α/λ' επειδή αυτά έτνπώθηκαν καϊ διενεμήθησαν... και επειδή ουδείς εξ αυτών
όσοι τα έλαβαν γνωρίζει τα καθέκαστα... έκρινα καθήκον μου να άνασκεβάσω ό'λας
αύτάς τάς ψευδο/.ογίας και τάς παραμορφώσεις, ώς ύπάρξας ενεργός αυτουργός και
αρχηγός του αγώνος, και αυτόπτης και μέτογος όλων τών συμβεβηκότων...)).
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θα άλλαζε θα ήταν οι παραπομπές των σελίδων, που θα γίνονταν πλέον
στη β' έκδοση του έργου του Φωτάκου. Η συμπληρωματικότατα της
αφήγησής-τους που επιζητούσαν οι απομνημονευτές —για τη συνείδησήτους ιστορικοί του Αγώνα— δεν ήταν ικανή να απορροφήσει τις διαφορε
τικές λογικές, τα διαφορετικά συμφέροντα, μ' ένα λόγο τη σύγκρουση ανά
μεσα στις κοινωνικές δυνάμεις της Επανάστασης.
Ο Κανέλλος συντάσσοντας το κείμενό-του και καθο'ίς παίρνει τη θέση
κατηγόρου με κατηγορούμενο μέσω του έργου-του τον παλιό-του συμπο
λεμιστή για να γίνει όσο το δυνατό σαφέστερος, είτε παραπέμπει σε συγ
κεκριμένη σελίδα της έκδοσης του Φωτάκου είτε μεταφέρει σχεδόν αυτολεξεί το επίμαχο σημείο και στη συνέχεια προβαίνει στην αντίκρουση ή
βελτίωσή-του παρουσιάζοντας έτσι κατ' αντιπαραβολή τις δύο απόψεις.
Αυτός ο τρόπος γραφής δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προόριζε ο Δελη
γιάννης το κείμενό-του για δημοσίευση και όχι μόνο για απλή προσωπική
απάντηση στον Φωτάκο. Ισως ακόμα τις παρατηρήσεις-του στα έργα
των απομνημονευματογράφων και των ιστορικών του Αγώνα να τις θεω
ρούσε ως ένα ενιαίο σώμα με τα δικά-του Απομνημονεύματα. Αυτό γίνε
ται σαφές στην περίπτωση της ανασκευής της ιστορίας του Σ π . Τρικού
πη την οποία αρχίζει να συντάσσει αμέσως με την κυκλοφόρηση και ανά
γνωση του Α' τόμου, δηλαδή από το Σεπτέμβρη του 1854 και με διακοπές
ολοκληρώνει τον Μάιο του 1858. Σύμφωνα με τον εκδότη των Απομνημονευμάτων-του, το κείμενο αυτό προόριζε για έκδοση μαζί με τα Απο
μνημονεύματα, γεγονός που σημαίνει ότι το θεωρούσε αναπόσπαστο μέ
ρος εκείνων, όπως άλλωστε και μορφολογικά από το ίδιο το χειρόγραφο
ενισχύεται η άποψη αυτή· 4 4 φυσικά ακολούθησε κι αυτό την τύχη του χει
ρογράφου των Απομνημονευμάτων. Χάρη σ' αυτό τον τρόπο παραπομπής,
ακόμα και όπου δεν αναφέρονται οι συγκεκριμένες σελίδες, είναι εύκολος
ο εντοπισμός του χωρίου μέσα στην έκδοση. Οταν ο Δεληγιάννης θεωρεί
ότι η εξιστόρηση, έτσι όπως παρουσιάζεται στ' Απομνημονεύματα-του,
τον καλύπτει απόλυτα ως απάντηση, περιορίζεται μόνο να παραπέμψει
εκεί με κάποια αοριστολογική φράση του τύπου «παραπέμπω τον κύριο
Φωτάκο εις τα Απομνημονεύματά-μου» αποφεύγοντας την επανάληψη ή
μιά διαφορετική διατύπωση' άλλοτε πάλι κάνει και τα δύο, δηλαδή και α
παντά συνοπτικά αλλά και παραπέμπει στο προηγούμενο έργο-του. 4 5 Οι

44. Καν. Δεληγιάννης, ό.π., τ. 18, σ. 245.
45. Λ.χ. τα αναφερόμενα στις σελίδες 112-113 της α' έκδοσης του Φωτάκου
αντικρούονται στις δύο πρά>τες σελίδες του χειρογράφου του Κανέλλου αλλά υπάρχει
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συχνές παραπομπές του Δεληγιάννη στο κείμενο των Απομνημονευμάτων-του μπορούν να μας οδηγήσουν στη σκέψη ότι πρόθεσή-του ήταν η ά
μεση έκδοση του έργου-του, ώστε οι εκεί παραπομπές-του να είναι ουσια
στικές και να μην αποτελούν συγγραφικό σχήμα λόγου. Συνεπώς, στην
πρώιμη τουλάχιστον εκείνη περίοδο ο Κανέλλος μάλλον συνέκλινε προς
την έκδοση κι όχι στην απόκρυψη των Απομνημονευμάτων-του" οι αντιρ
ρήσεις προέκυψαν αργότερα και πιθανόν όχι από τον ίδιο αλλά από κάποιους
από τους απογόνους-του. Πέρα όμως από τα εκδοτικά προβλήμ.ατα των
κειμένων η συγγραφική δραστηριότητα του Καν. Δεληγιάννη, που πρώιμη
εκδοχή-της μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί η «Κατάσταση εκδουλεύσεων» του 1833, εξελίσσεται με τα απαντητικά κείμενα προς Φραντζή και
Φωτάκο, 1840 και 1858 αντίστοιχα, για να κορυφωθεί με τη συγγραφή
των Απομνημονευμάτων (1854-1856), ενώ ως τελευταίο κείμενό-του μπο
ρεί να θεωρηθεί η ανασκευή της ιστορίας του Σ π . Τρικούπη (1854-1858).
Για περισσότερο από δύο δεκαετίες λοιπόν ο Κανέλλος κάνει την ενασχό
ληση με την συγγραφή «ιστορίας», της ιστορίας του Αγώνα και της δικήςτου, αυτοσκοπό, μοναδική δραστηριότητα ενός παραγκωνισμένου πρώην
αγωνιστή.
Συνοψίζοντας ύστερα από αυτή τη συγκριτική περιδιάβαση στα κεί
μενα του Κανέλλου Δεληγιάννη και τον λόγο-αντίλογο των άλλων απο
μνημονευμάτων που αναφέρθηκαν εδώ θα καταλήξουμε και πάλι σε δια
πιστώσεις ήδη γνωστές και φυσικά ευνόητες: Οι πράξεις, στις οποίες με
τέχει ο Κανέλλος ή μέλη της οικογένειάς-του, αυτές αποτελούν χφενός
αντικείμενο διεξοδικής εξιστόρησης στα Απομνημονεύματα και αφετέρου
σημεία αναφοράς για επανόρθωση ή συμπλήρωση στα απαντητικά-επικριτικά κείμενά-του που παρουσιάζονται εδώ. Ετσι, μ' αυτό τον έμμεσο
τρόπο της αποσιώπησης ή συνοπτικής παρουσίασης των πράξεων τον; άλ
λων, μειώνεται η σημασία της συμβολής του «αντιπάλου» στον Αγώνα,
στην εθνική πράξη και προβάλλεται ιδιαίτερα ο δικός-του ρόλος με απώ
τερο σκοπούμενο τη δόξα και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου συμ
μετοχής σε ένα έτσι κι αλλιώς κοινό έργο.
Οι αντιπαλότητες κατά τη διάρκεια του Αγώνα, ελέγξιμες κάποτε
αλλά όχι πάντα χάριν του κοινού σκοπού, αφήνονται τώρα ελεύθερες να
εκτονωθούν με οξύτητα και πάθος μοιράζοντας τους οπαδούς σε δύο στρα-

και η παραπομπή στα Απομνημονεύματά-του, όπου πράγματι αναπτύσσει διεξοδικά
τα συμβάντα (βλ. Καν. Δεληγιάννης, ό.π., τ. 16, σ. 260-262)· τα ίδια γεγονότα στην
έκδοση του Φωτάκου καταλαμβάνουν λιγότερο από μισή σελίδα.
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τόπεδα, του Κολοκοτρώνη και των Δεληγιανναίων. Στην πραγματικότητα
πρόκειται για τη διαμάχη ανάμεσα σε προύχοντες και στρατιωτικούς: εκ
φραστές της πρώτης κοινωνικής ομάδας η οικογένεια των Δεληγιανναίων
με παρουσία και παράδοση στον τόπο αναμφισβήτητη. Οι Δεληγιανναίοι
είναι οι εκφραστές της δύναμης (οικονομικής και κοινωνικής), ανήκουν
στο ηγετικό σώμα και προβάλλουν το ιδεώδες της συμπαγούς πολυμελούς
οικογένειας: είναι οι Δεληγιανναίοι πρόγονοι του Κανέλλου (Παπαγιαννόπουλου), είναι οι Δεληγιανναίοι αδέλφια του ηγέτη της Επανάστασης,
είναι οι Δεληγιανναίοι απόγονοι αυτών, είναι η οικογένεια των προεστών,
των προυχόντων, είναι οι πολλοί σπουδαίοι και όχι ο ένας. Από την άλλη
το πρόσωπο του Κολοκοτρώνη, ο θρύλος της Επανάστασης, κατεξοχήν
ηρωική μορφή, μοναδικός αυτός χωρίς ρίζες που να χάνονται στο παρελ
θόν, δημιούργημα της ταραγμένης εποχής-του, ο στρατιωτικός που ανα
δείχτηκε χάρη στις στρατηγικές-του ικανότητες και μόνο, εφευρετικός και
θυμόσοφος, η εκπροσωπευτική εικόνα ενός λαού που ως μόνο-του αναφαί
ρετο δικαίωμα είχε την παλικαριά. Τούτα αντιστοιχούν στη γενική πρό
σληψη της προσωπικότητας του Κολοκοτρώνη: Ο ίδιος έχει τη δική-του
οικογενειακή μνήμη που βυθίζεται σ' ένα μακρινό παρελθόν, πάντα μέσα
στον αστερισμό του κόσμου των όπλων. Αυτήν ακριβώς την πολεμική
ρίζα θα του αμφισβητήσει ο κατεξοχήν εκπρόσωπος των προυχόντων εμποδίζοντάς-τον έτσι να εξομοιωθεί με τους ομολόγους-του της Ρούμελης,
που είχαν να επικαλεστούν μιά γενεαλογία όπως και οι προύχοντες. Δύο
στρατόπεδα λοιπόν, οι Κολοκοτρωνικοί και οι Δεληγιαννικοί, τότε αλλά
και ύστερα και τώρα, 4 6 με βαθύ το χάσμα ανάμεσά-τους : η νέα τάξη ανθρώ
πων που δημιούργησε η Επανάσταση και που εγείρει δικαιώματα και αμ
φισβητεί τους εκπροσώπους της παλιάς τάξης και η παραδοσιακή κοινω
νία που βλέπει τις δομές-της να υποσκάπτονται κι αρνείται να αποδεχτεί
την επερχόμενη κοινωνική της ήττα που θεωρούσε νίκη εξασφαλισμένη
μετά τον εθνικό θρίαμβο - ήττα βέβαια που δεν οφείλεται στους στρατιω
τικούς.
Μέσα από τα τρία κείμενα που παρουσιάζονται εδώ έχουμε τη δυνα
τότητα να αναπαραστήσουμε το «χτίσιμο» των Απομνημονευμάτων του

46. Η μεροληψία και η παραταξιακή τοποθέτηση των ιστορικών ακόμα και των
συγχρόνων-μας απέναντι στα πρόσωπα δεν αφήνει περιθώρια για αντικειμενική θεώ
ρηση της ιστορίας. Ιδιαίτερα φανατισμένοι οι φιλοκολοκοτρωνικοί διαγράφουν ουσια
στικά από τις πηγές του '21 τα Απομνημονεύματα του Δεληγιάννη θεωρώντας-τα
εμπαθή, υπερβολικά και αναξιόπιστα.
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Κανέλλου Δεληγιάννη, να παρακολουθήσουμε ως ένα βαθμό την ωρίμανση,
τους αναβαθμούς της σκέψης του απομνημονευτή, ως το τελικό προϊόν
(Απομνημονεύματα) και την υπέρβασή-τους που είναι το κείμενο προς
Φωτάκο. Βεβαίως δεν έχουμε να κάνουμε με συνειδητούς αναβαθμούς, δο
κιμές γραφής ενός επαγγελματία συγγραφέα, ο οποίος μέσω αυτής ανά
γεται στην τελειοποίηση του έργου-του" τα πράγματα συμβαίνουν έτσι,
φυσιολογικά, αβίαστα, και η κλιμάκωση αυτή δεν είναι παρά το αποτέλε
σμα της παρατήρησης του μελετητή. Οι ήπιοι, σχεδόν άχρωμοι τόνοι της
«Κατάστασης εκδουλεύσεων», ζωντανεύουν, χρωματίζονται ιδεολογικά
στην απάντηση προς Φραντζή, γίνονται οξείς με σαφή άποψη, έντονη ιδεο
λογική χροιά και προσωπική προβολή του υπερ-εγώ στα Απομνημονεύ
ματα για να καταλήξουν σε οργίλη απάντηση και αγανακτισμένη διαμαρτυ
ρία που καταντάει σχεδόν εμπαθής καταγγελία στο κείμενο προς Φωτάκο.
Ολοκληρώνοντας τη συγκομιδή των αρχειακών ευρημάτων το:>ν συνα
φών με το θέμα-μας θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε εντελώς συνοπτι
κά σε δύο ακόμα κείμενα του ιδίου τύπου. 4 7 Πρόκειται κι εδώ για απαντή
σεις —σε έντονο ύφος— σε δύο δημοσιεύματα εφημερίδων, το ένα στον Α
νεξάρτητο118

ενώ το άλλο δεν καθιστά ευκρινή τον αποδέκτη-του. Με τα

δύο αυτά κείμενα απαντώντας στα αρθρογραφήματα (λίβελους όπως τα
αποκαλεί) ο ανώνυμος συντάκτης-τους αναλαμβάνει την υπεράσπιση του
Κανέλλου Δεληγιάννη αναφερόμενος στην προσωπικότητα του ανθρώπου
και στην προς την πατρίδα αναμφισβήτητη και πολύπλευρη προσφοράτου. Είναι και τα δύο αχρονολόγητα, 4 9 προχειρογραμμένα, ανυπόγραφα

47. Ε.Φ.Λ., ό.π., Ι.4 5 .16 και 17.
48. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος εκδίδεται την περίοδο από 26.6.1842 έως 19.
5.1843 από τον Τζώρτζη Χ. Λαγκαδά. Επειδή το εν λόγω φύλλο συμπεριλαμβάνεται
σ' εκείνα που έχουν αποσυρθεί για μικροφωτογράφηση από τη Βιβλιοθήκη της Βου
λής, δεν στάθηκε δυνατή η αυτοψία και η εξακρίβωση των στοιχείων μέχρι την ολο
κλήρωση του άρθρου- έτσι, όσα ακολουθούν —σαφώς ανατρέψιμα— κινούνται κατ'
ανάγκη στο χώρο των θεμιτών υποθέσεων. Γνωρίζουμε ότι έντυπο με τον ίδιο τίτλο
υπάρχει και στα 1857 και μάλιστα από τις σελίδες-του φαίνεται πως ευδοκιμεί έντονη
αρθρογραφία γύρω από τους αγωνιστές με θέσεις και ανασκευές-τους. Ενδεικτικά βλ.
Ν. Κοτζιάς, Ανασκευή της τον Α. Τσαμαδού ανασκευής, Αθήνα 1858, σ. 3-5.
49. Το πρώτο κείμενο από εσωτερικά στοιχεία θα μπορούσε να χρονολογηθεί
με αρκετή σιγουριά στα 1842: «Ιδομεν εις το παράρτημα της εφημερίδος ο Ανεξάρ
τητος Αριθ. 46 ένα αισχρότατον λίβελον υπό το όνομα ενός ασήμαντου αναλφάβητου
και αγραμμάτου Μανιάτου, Σαλαφατίνου λεγομένου...» αρχίζει το άρθρο-απάντηση
ο ανώνυμος αρθρογράφος. Στο ίδιο έντυπο ενδέχεται να παραπέμπει και το δεύτερο
κείμενο αλλά σε μεταγενέστερη χρονολογία, εφόσον δεχτούμε ότι το φύλλο αρ. 273
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αλλά, καθώς από το περιεχόμενο προκύπτει, ο συντάκτης-τους —που δεν
είναι φυσικά ο Κανέλλος— θα πρέπει να αναζητηθεί μάλλον στο χώρο του
στενού οικογενειακού-του περιβάλλοντος.
Ο λόγος των απομνημονευτών του ' 2 1 , μεροληπτικός, εμπαθής, φτω
χός, άξεστος, είναι εντούτοις ένας λόγος ζωντανός, πλούσιος σε βιώματα,
είναι η έκφραση, η φωνή μιας κοινωνίας, που αν θέλουμε πραγματικά βα
θιά να τη γνωρίσουμε, πρέπει να τείνουμε «ευήκοον ους» σ' όλα αυτά για
να συλλάβουμε τις πολυφωνικές-τους αποχρώσεις.

ΤΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ*

[Επιστολή

Α']
'Αθήναι

Περιπόθητε

την 27 'Ιουνίου

1873

αδελφέ.

Ή επομένη λίαν σπουδαία της ημετέρας Οικογενείας ύπόθεσις μοί επιβάλλει το
καθήκον να σας πέμψω την παροΰσαν.
"Οταν ό θείος Κανέλλος άπεπεράτωσε την Ιστορίαν τοϋ ίεροϋ αγώνος μοί προέτεινε πολλάκις να λάβω αυτήν, ίνα μη τυχόν περιέλθη εις χείρας αλλότριας... και επέ
μενε να μάθη δια ποίαν αϊτίαν ήρνούμην, λέγων, 'ότι μόνον το πρωτότυπον σχέδιον
επεθύμουν να λάβω, ούχι δε το καθαρόν χειρόγραψον, όπερ ως κειμίλιον έθεώρουν, λίαν
πολύτιμον, της οικογενείας ημών. Τω υπέδειξα την οίκονομικήν κατεγίδα, ην έθεώ
ρουν επι της κατοικίας της οικογενείας παρ' η κατώκουν, και προέτρεψα τον θείον να
παραδώση το ειρημένον χειρόγραψον εις τον θείον κυρ Νικολάκην, ή εις τον κ. Θεόδωρον, προς δν ό θείος ούτος είχε πέμψει και τα έγγραφα της οικογενείας ημών. Κα
θότι, όταν κατά το 1846, διατρίβνίν εν Δημητσάνη εστάλη επιστολή προς τον θείον
αυτόν προς εκκαθάρισιν τών εγγράφων αυτών, κατά προτροπήν τοϋ θείου Κωνσταντάκη, ελ.θόντος εκεί δια υποθέσεις του, εν fj ό Ευθύμιος είχε προσθέσει λέξιν τινά άνοίκιον, ένεκα της όποιας ό θείος κυρ Νικολάκης διαβίβασεν αύθωρι τα έγγραφα αυτά
προς τον κ. Θεόδωρον, γράψας και προς ημάς την δέουσαν άπάντησιν. Έγώ ήρνήθην

είναι του Ανεξάρτητου του 1856 ή 1857 (βλ. σημ. 48). Ιδού η αρχή του β' άρθρουαπάντησης: «Εις τον αρ. 273 ανέγνωσα μ' αγανάκτησιν άρθρον διασύρον αναιδώς το
όνομχ του Συνταγματάρχου Κανέλλου Δεληγιάννη και φέρον την υπογραφήν ενός συμπατριώτου-μας Γεωργίου Σπηλιοπούλου...».
* Κατά την έκδοση των κειμένων έγινε αποκατάσταση των κεφαλαίων, όπου
αυτό ήταν επιβεβλημένο- οι διαγραφές λέξεων ή φράσεων παραλείφθηκαν, ενώ οι προ
σθήκες εντάχθηκαν σιωπηρά.
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νά υπογράψω τήν ανωτέρω επιστολήν, άλλ' επειδή ό μεν Ευθύμιος εν τή εαυτόν οικία
υπάρχων δεν ήθελε να γράψη άλλην, ό δέ θείος Κωνσταντάκης προέτρεπεν εμέ να υπο
γράψω αυτήν, λέγων, δτι δεν εβλαπτεν ή λέξις εκείνη, εϊχον τήν άπερισκεψίαν να δυ
σαρεστήσω και εγώ δια της υπογραφής μου τον θείον κυρ Νικολάκην, όπως υπάκου
ου) εις τάς προτροπάς του άλλου άδελφοϋ του πατρός μου. 'Αλλ' αντί να εξομαλυνθή
ή ύπόθεσις αυτή εμεινεν 26 ετη εν τή / ιδία καταστάσει. Κατά μίμηαιν λοιπόν και ό
θείος Κανέλλος έπεμψε το χειρόγραφόν του προς τον κ. Θεόδωρον ίνα προφύλαξη αυ
τό. Πολλάκις ενώ συνέττατε τήν ίστορίαν αυτήν μοι ελεγεν (('Εγώ τήν γράφω δια να
σε ευχαριστήσω, άλλα δεν πιστεύω να φροντίσωσιν οί συγγενείς ημών να τυπωθή.»
— 'Όλοι ανεξαιρέτως θα φροντίσωσι, τω ελεγον, άλλ' αν οι άλλοι άδιαφορήσωσι, τω
απήντησα επιτέλους, υπόσχομαι νά φροντίσω εγώ. "Ινα δε ενθαρρύνω αυτόν επρόσθεσα· «εγώ εφρόντισα και έτυπώθη το βιβλιάριον του παππα Ήωσήφ
Ζαφειρόπουλου,
και δεν θα καταθέσω πάσαν προσπάθειαν νά τυποιθή ή Ιστορία Υμών!» — "Αλλοτε
πάλ,ιν μοι ελεγεν (("Οταν άνέλαβον τήν σύνταξιν της ιστορίας αυτής εργαζόμην βεβια
σμένος, άλλα τώρα σου συγχωρώ τον πατέρα όπου με έκαμες νά έχω τήν ένασχόλησιν
αυτήν.» — Οί άλιτήριοι! εΐχον παραγκωνίσει αυτόν από τά έργα τών χειρών του!
"Οταν μετά τήν αφιξιν τοϋ Β. Γεωργίου εγεινεν υπουργός ό εξάδελφος ημών Πετράκης παρεκάλεσα αυτόν, επί παρουσία τοϋ άδελφοϋ του κ. Γιάγκου νά φροντίση νά
δοθώσι τα απαιτούμενα προς τύπωσιν της ιστορίας αυτής έξοδα, λέγων, άτι εις παν
δ,τι τυχόν δεν συμφωνήσομεν οι δύο ούτοι και ό κ. Θεόδωρος και εγώ, νά ύπερισχύη
ή γνώμη τοϋ θείου κυρ Νικολάκη, όπερ μεγάλους ήρεσεν εις τον κ. Γιάγκον. "Ινα δε
ωθήσω αυτούς, τοις εδιηγήθην, δτι παρά τοϋ Π. Βάρβογλη ήκουσα πολλάκις νά διηγήταΓ ((άτι κατά τήν πρώτην ύπουργίαν τούτου ό Γενναίος κατώρθωσε και έδώθησαν
εις τον Ν. Σπηλιάδην τέσσαρες χιλιάδες δραχμαί προς δαπάνην της Ιστορίας αντον,
και, άτι ό Ν. Σπηλιάδης περιπλέξας τήν νπόθεσιν αυτήν κατώρθωσε, πάλιν δια τοϋ
Γενναίου, νά λάβη και τίνα ποσότητα περιπλέον τών 4.000 δραχμών. Άλλ' ό Πετράκης ατυχώς δεν έλαβε τήν ελαχίστην πρόνοιαν περί τής Ιστορίας τοϋ θείου Κανέλλου,
αδιαφορών, δτι οι Ιστορικοί, μή εξαιρουμένου ούτε τοϋ άνατραφέντος εν τή καθέδρα
τής Μ. Βρετανίας, και εις τάς ύψηλοτέρας θέσεις τής 'Ελλάδος άνελθόντος Σ. Τρικού
πη, μυρίας έγραψαν προσβολάς εν γνώσει και εκ συστήματος καθ' δλων τών Λελιγιανναίων, ούτε τοϋ πατρός των εξαιρουμένου!... /
Έν τή φυλακή συνέταξα άναφοράν προς τήν Έθνοσυνέλευσιν περί τής υποθέσεως
ταύτης, ην έσωκλείσας εν επιστολή προς τον Α. Μανρομιχάλην έπεμψα εις τήν "Ολιγγα δι' επιστολής μου νά διαβίβαση αυτήν, δι ης παρεκάλουν αυτόν νά ανάγνωση
τήν άναφοράν μου εις τήν εθνικήν Συνέλευσιν και ενεργήση τά δέοντα. Μετά παρέλευσιν τριών περίπου εβδομάδος ήναγκάσθην νά υπάγω να μάθω το αποτέλεσμα, και μέ
άπορίαν μου ήκουσα, δτι ((δεν ενεκρίθη νά πέμψωσι τήν επιστολήν μου εις τον Δ. Μαν
ρομιχάλην δια τον λόγον, δτι υπάρχουν τόσοι άλλοι Δελιγιανναίοι και ήδύναντο, εάν
εθεώρουν άρμοδίαν εποχήν νά τυπωθή ή ιστορία αϋτη, νά ζητήσωσι τήν συνδρομήν τής
Κυβερνήσεως». Τούτου ένεκα έγραψα προς τον Μ. Σχινάν, αλλά και ούτος, άντϊ νά
ανάγνωση τήν άναφοράν μου παρέδωκεν αυτήν, ώς ήτον έπόμενον, εις τά αρχεία...
"Οταν δέ εγεινεν υπουργός ό 'Αντώνιος Α. Μαυρομιχάλης παρεκάλεσα αυτόν περί τής
υποθέσεως ταύτης, γνωστοποιών αύτω και δσα παρά τοϋ Βάρβογλη ήκουσα περί Σπηλιάδου, και δτι εάν ή Κυβέρνησις δεν ήθελε νά δώση τεσσάρας χιλιάδας δραχμάς προς
τύπωσιν τής Ιστορίας τοϋ Κανέλλου Δελιγιάννη, να δώση τουλάχιστον χιλίας μόνον
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δια τον άπαιτούμενον χάρτψ και την άδειαν να τυπωθή εις το Β. Τνπογραφείον. "Ινα
δέ ωθήσω την άποπεράτωσιν της υποθέσεως ταύτης παρεκάλεσα την κνρίαν 'Ρουμπίνην Καγια, να παρακάλεση εκ μέρους μου την Κνρίαν Μαυρομιχάλην να προτρέψη
τον νιόν της να ψροντίση τα δέοντα' ήτις μοι παρήγγειλεν, 'ότι «εάν δέν θέλη ό Πετράκης, όστις ήτο και τότε υπουργός, ουδέν αποτέλεσμα ήδύνατο να φέρη ό νιος αυτής.»
Έπι τής τελευταίας ή προτελευταίας υπουργίας τον κ. Θεοδώρον, έγραψα προς την
"Ολιγγα να τον παρακάλεση να ψροντίση να δωθή πέρας τής υποθέσεως ταύτης. Ή
"Ολιγγα μοι άπήντησεν, ότι «δέν εϊναι αρμόδιος καιρός να τνπωθή ή Ιστορία αΰτη μεχρισότον έκλείψοσι πρόσωπα τίνα.» — Ζήσε Μαϋρέ μου να φας Τριφύλλι!
—'Αλλ
είναι γνωστόν αν τα πρόσωπα αυτά θα προπορενθώσιν ημών;... /
Άφοϋ λοιπόν δέκα έτη παρήλθαν μετά τον θάνατον τον θείον Κανέλλον, κατά το
διάστημα των όποιων ότε Πετράκης και ό κ. Θεόδωρος υπήρξαν πολλάκις υπουργοί
και πάντοτε σχεδόν Βουλευταί, και όλους τονς εν τοις πράγμασιν είχον άλληλοδιαδόχως φίλους αυτών, και ούδεμίαν ελαβον πρόνοιαν να έκδοθή ή ιστορία αντη, — ενώ
εάν εγώ ήμουν Βουλευτής μόνον, ήθελ,ον έχει τνπωμένψ αυτήν από το πρώτον έτος
μετά τον θάνατον τον θείον, χωρίς να αναμένω οντε στιγμήν να έκλείψωσιν άλλον —
άμα έκλέχθη ό έξάδε?.φος ημών κ. Ίοιάννης Πρόεδρος τής Βουλής παρεκάλεσα τον
θείον να προτρέψη αυτόν να φροντίση περί τής υποθέσεως ταύτης, προσθέτων, ότι θέ
λει εϊαθαι ή μεγαλειτέρα ευεργεσία ην ήδύνατο να πράξη εις όλην την οϊκογένειαν των
Δελιγιανναίων, και ή μεγαλειτέρα προίξ ψ ήδύνατο να προσφέρη εις τάς θνγατέρας
αντοϋ. Μετ ολίγας ημέρας εμαθον παρά τον θείον, ότι προθνμως ό εξάδελφος μας κ.
'Ιωάννης ανέλαβε να φροντίση ον μόνον περί τής έκτνπώσεως τής ιστορίας του θείον
Κανέλλον, άλλα και περί τών κατά τον αγώνα δαπανών τής όλης οικογενείας ημών,
και, ότι ό θείος έγραχρε τον κ. Θεοδώρου, δια τοϋ κ. Ν. Ξούζουλα να τω πέμψη το χειρόγραφον τοϋ θείου Κανέλλου και τα έγγραφα τής οικογενείας ημών άτινα τω είχε
στείλει, ως ανωτέρω είρηται, όπως δια τής δημοσιεύσεως τής ιστορίας τοϋ θείον ύποστηριχθώσιν αί έκδουλεύσεις τής οικογενείας. 'Αλλ' ό κ. Θεόδωρος έπεμψε προς τον
θείον τα έγγραφα μόνον, και δη, άνευ τών αναγκαιοτέρων, Ινα μη δυνηθώσι να προβώ σιν οντε εν βήμα!... Το δέ χειρόγραφον τον θείον Κανέλλον ήρνήθη ρητώς να δώση
προς τον κ. Ν. Ξούζουλαν, λέγων, ότι ανήκει εις άλλον! εις την "Ολιγγα δηλαδή, και,
ότι έχει ελλείψεις, ας ό κ. Θεόδωρος, ως Δελιγιάννης και αντός, δέν ανέχεται να δημοσιενθώσιν!...
"Ο,τι δηλονότι, έπροφασίζετο και ό Πετράκης μερίμνων περί τής
μνήμης τον άδελφοϋ τοϋ πατρός τον! καθ' ου αναρίθμητους προσβολάς έκτοξενονσιν
οι διαστροφείς τής Ιστορίας, άνευ / τής ελαχίστης αϊδοϋς ή συνειδήσεως!
Φαίνεται, ότι επειδή ό θείος Κανέλλος ανασκευάζει εν έκτάσει τα αναρίθμητα
κατά τών Δελιγιανναίων ψεύδη τών διαστροφέων τής ιστορίας τοϋ αγώνος, ό κ. Θεό
δωρος, χαριζόμενος εις τους Μανροκορδατικονς, οϊτινες μετά τών Κολοκοτρωναίων
άνώρυξαν τον τάφον τής οικογενείας ημών, δια τών αναρίθμητων ψεύδεων, δι' ων βρύονσιν ai ίστορίαι αυτών, και ιδίως τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη, ην ό Γενναίος μετεποίησε
κατά το δκοϋν! "Οπως άνορθώσωσιν εαυτούς, αρνείται παρά πάσαν προσδοκίαν, να
παραδώση το χειρόγραφον αυτό, τό όποιον ανήκει εις την οϊκογένειαν ημών, και ουχί
εις την "Ολιγγα, εις ην μόνον ή χρηματική ωφέλεια ανήκει, εάν τυχόν έξαχθή τοιαύ
τη, χωρίς να λάβη ουδείς τών Δελιγιανναίοιν τό ελάχιστον μέρος, οίαιδήποτε και αν
ώσιν ai οικογενειακοί άνάγκαι αύτοϋ, απερ εϊπον και εις την "Ολιγγα, ενώπιον τοϋ
θείου Κανέλλου, όταν χαριεντιζόμένος άπεκάλει την έαυτοϋ ίστορίαν «Ίστορίαν τοϋ

Ευτυχία Λιάτα, ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΪΣΗΣ

193

Ανδρέα» ή "Ολιγγα έλεγεν, οτι είναι Ιδική της και ουχί έμή. Ό κ. Θεόδωρος μετά
την άλλόκοτον άποποίησιν αυτού να δώση το χειρόγραφον αυτό μετέβη εις την Γορτυνίαν. Έν τω μεταξύ τούτω σνναντήσας τον έξάδελφόν μας κ. Ίωάννην τω ώμίλησα
και αυτοπροσώπως περί της υποθέσεως ταύτης, όστις μ' είπεν, 'ότι σοι δίδω τον λ.όγον
μου, όταν δώση ό κ. Θεόδωρος το χειρόγραφον, να άρχίση την άκόλουθον ήμέραν ή
έκτύπωσις με ϊδιά μου έξοδα, εάν ή Κνβέρνησις δεν παραχώρηση αυτά' μ* είπε δε
ταύτα ενώπιον της εαυτού συζύγου και τού θείον. Την ΰπόσχεσιν ταύτην λαβιον αμέ
σως την έπομένην ήμέραν έγνωστοποίησα τα διατρέξαντα προς τον κ. Κωστάκην και
παρεκάλεσα αυτόν να όμιλήση τού κ. Θεοδώρου όταν έπανέλθη τα δέοντα, και, οτι
σκοπόν εϊχον να γράψω προς υμάς περί τούτον. 'Αφού ό / εξάδελφος μας κ. Ιωάννης
δίδει τοιαύτην ύπόσχεσιν είναι περιττόν μ' είπε να γράψης εις άλλον, φροντίζω εγώ
να δοθη το χειρόγραφον ως εκ περισοΰ παρήγγειλα δια της κ. Ρ. Καγια τα αυτά και
προς την "Ολιγγα. Μετ' ολίγας ημέρας μετά την έπιστροφήν τον κ. Θεοδώρου, ό κ.
Κωστάκης μ' εΐπεν, οτι «δ κ. Θεόδωρος καταγίνεται να εΰρη κατοικίαν να ενοικίαση
και δεν τω είπε τίποτες, άλλ' ούτε θα τω ε'ιπή, καθότι ή ιστορία αντη δεν πρέπει να
δημοσιενθή ώς υπάρχει, διότι εμπεριέχει ελλείψεις κ.τ.λ. — Οιασδήποτε ελΛείψεις και
αν εμπεριέχει, απήντησα, δεν δύνανται να σνγκριθώσιν αύται με τάς τον πεπαιδενμένον Τρικούπη' — Ό Τρικούπης μ' εϊπεν ό κ. Κωστάκης, εγραψεν επίτηδες τοιαύτας
δια να βλάψΐ) τονς εναντίους. — "Οταν λοιπόν ai εν γνώσει παρεκτροπαί τού εν Λον
δίνο) άνατραφέντος Σ. Τρικούπη δεν είναι άξιοκατάκριται, θά ώσιν αί τον θείον Κανέλλον,Ι Μόνον ο,τι ό θείος κύρ Νικολάκης είπει, οτι είναι περιττόν, δννάμεθα ημείς
να παραλείψωμεν, πάσα δε άλλη μεταβολή και άλλοίωσις είναι προφανέστατη 'Ιερο
συλία/ Τω έδιηγήθην τότε, οτι πρότινων ετών ήτο λόγος εν τω εύρωπαΐκώ τνπφ, αν
ή Β. οικογένεια της Πρωσσίας ήδύνατο να αναδημοσίευση τα συγγράμματα τον μεγά?Μυ Φρεδερίκον κατά το σημερινόν λεκτικόν και την όρθογραψίαν, διότι ο άνήρ
εκείνος καίτοι Γερμανός σννέταξεν αυτά εις την τότε γαλλικήν γλώσσαν. "Ολοι άπεφάνθησαν, οτι ((τα Συγγράμματα τού Μ. Φρεδερίκον δέον να μένωσιν ώς εκείνος ε
γραψεν αντά.»
'Επειδή δέ ή απώλεια και μιας μόνον ημέρας είναι λίαν επιζήμιος ε'ίς τε την οίκογένειαν ημών γενικώς και ιδίως εις έκαστον μέλος αυτής πάσης ηλικίας και παντός
φύλλον, και εις την κοινωνίαν άπαξάπασαν, ην οι ψενδοΐστοριογράφοι
εξηπάτησαν,
παρακαλώ να γράψητε τον κ. Θεοδώρον τα δέοντα ίνα παραδώση εις τον θείον ή εις
έμε άνεν / αναβολής το χειρόγραφον τού θείου Κανέλλου. 'Εγώ δεν έχω, κύριε Νικόλ.αε, Ιδιαίτερόν τι σνμφέρον, νμείς οι νεώτεροι και οι έχοντες οικογενείας έχετε διαρκέστερον και μεγαλείτερον, και φροντίσατε τα δέοντα. 'Αρκετά ήδικήθη ή οικογένεια
ημών δέκα ετη.
Άφοΰ ό κ. Θεόδωρος ού μόνον δεν έφρόντισε κατά το μακροχρόνων
διάστημα
αντό να τνπωθή ή ιστορία αντη, καίτοι αενάως διετέλει έν τοις πράγμασιν, άλλα και
προτίθεται να άναβάλη, χάριν τών Μανροκορδατικών, έπ' άπειρον την έκδοσιν της
Ιστορίας ταύτης, άναμέναίν να έκλείψωσι πρόσωπα τίνα... και οί τρισέγγονοι Ισως τών
Μαυροκορδατιστών ! δεν δικαιούται κατ' ούδένα τρόπον νά άρνήται την παράδοσιν τον
χειρογράφου τού θείον Κανέλλου, και δη, αφού μόνον ένεκα της άνω εϊρημένης αιτίας
τω έπεμψεν αυτό, ήδη όταν προθύμως άλλος Δελιγιάννης, ό εξάδελφος ημών κ. 'Ιω
άννης, υπόσχεται νά άναλάβΐ] αμέσως την έκτύπωσιν της ιστορίας τον θείον Κανέλιλ.ου.
"Απορον είναι νά προτιμά ό κ. Θεόδωρος νά έκθετη αυτός εαυτόν εις τηλικοϋ-
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τον βαθμόν! καϊ να άνέχηται να βλέπη την οικογένειαν των Δελιγιανναίων τεθαμμένην
ζώααν! "Ινα ευχαρίστηση τους απογόνους και οπαδούς των Νεκροθαπτών αυτής!...
'Άνυπομόνως αναμένων το αποτέλεσμα των προσπαθειών σας, διαμένω.
ό εξάδελφος σας
'Ανδρέας Α. Δελ.ιγιάννης
Προς τον Κύριοι· Νικό/,αον Π. Δελιγιάννην, Πρόεδρον των εφετών εις Πάτρας.

[Επιστολή

Β']
'Αθήναι

την 22 Σεπτεμβρίοιι

1873.

Κύριε ΘεόδϋΜε.
ΊΙ απροσδόκητος και πάντη αλλόκοτος αρνησις υμών νά παραδώσητε το ιστο
ρικόν χειρόγραφον του θείου Κανέλλον μοι επιβάλλει το καθήκον να σας πέμψω την
παροϋσαν.
Άφοϋ μετά την εκ Γορτυνίας επάνοδόν σας επείσθην, δτι ισχυρογνωμόνως επι
μένετε ν' άρνήσθε την παράδοσιν τοϋ χειρογράφου τούτον, έγραψα την 27 'Ιουνίου
προς τον κ. Νικόλαον εις Πάτρας τα δέοντα, ακολούθως δε και προς αλλ,ονς συγγενείς,
ίνα φροντίσωσι δι' ούτινος τρόπου ενέκρινον να προτρέψωσιν υμάς να παραιτηθήτε της
ακατονόμαστου αυθαιρεσίας ταύτης. Καίτοι τρεις έκτοτε παοήλθον μήνες, επιμένετε
εις τον Άληπασιατικόν
τούτον σφετερισμόν!
'Επειδή δ θείος Κανέλλος σας έπεμψε το χειρόγραφον αυτό, κατά μίμησιν τον
θείου κυρ Νικολάκη, δστις είχε στείλει προς 'Υμάς τα έγγραφα τής οικογενείας ημών,
νομίζετε, δτι δικαιούσθε, τούτον ένεκα, και δύνασθε να άρνήσθε την παράδοσιν τοϋ
χειρογράφου;
Άφοϋ ένδεκα (11) ετη έχετε αυτό δεσμευμένον, ούτως ειπείν, εν τω υμετέρα) κιβωτίφ, και καθολοκληρίαν ήμεριμνήσατε καθ' δλον το μακροχρόνων διάστημα αυτό
να τυπωθή, — και ευεργετήσετε ου μόνον δλα τα μέλ.η τής οικογένειας ημών, παντός
γένους και πάσης ηλικίας, αλλά και την ύπόλ.ηψιν τών/πατέρων μας να έξαγάγητε εκ
τοϋ τάφου, εν φ διατηροϋσιν αυτήν οϊτε πολιτικοί και στρατιωτικοί εχθροί των, ει και
εις τάς ύψηλοτέρας προήχθητε εν τω μεταξύ τούτω τής πολιτείας θέσεις! — καθήκον
είχατε να παραδώσητε προθύμως το χειρόγραφον αντό ανθωρεί, άμα ήκούσατε, δτι
έτερος Δελιγιάννης, ό εξάδελφος ημών κ. 'Ιωάννης, υπόσχεται να τνπώση αυτό και δι'
ιδίων του εξόδων, εάν ή Κνβέρνησις δεν παραχώρηση αυτά.
Δύνασθε, κ. Θεόδωρε, να θνσιάσητε τα υμέτερα συμφέροντα άκολντως Ινα προαχθήτε και Πρωθυπουργός- αλλ' ουδαμώς δικαιούσθε να θυσιάσητε τα συμφέροντα
τών οικογενειών δλων τών Δελιγιανναίων ! και δη, τα τιμαλφέστερα!
Άφοϋ επαγγέλλεσθε τον ήθοποιόν, και, δτι γνωρίζετε λίαν ακριβώς τους τε νό
μους και τους κανονισμούς, ως άπειράκις από τοϋ βήματος καϊ καθεκάστην δια τοϋ

Ευτυχία Λιάτα, ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ Τ Η Σ Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Τ Σ Η Σ

195

τύπον διασαλπίζετε, πώς κατορθώνετε να άρνήσθε το ιστορικόν κειμήλιον της οικο
γενείας ημών, το όποιον δ θείος Κανέλλος ένεμπιστεύθη εις 'Υμάς;!
"Οταν ό ημέτερος εξάδελφος Χαράλαμπος αφήρεσε τα έγγραφα και τα αργυρά
σκεύη της θείας Θεοδωράκενας διερρηγνύομεν άπαντες τα ιμάτια ημών. 'Αλλ' ούτος
δια της πράξεως του εκείνης ηδίκησε μόνον την οικογένειαν τον θείον Θεοδώρον, ενώ
ΎμεΙς, αρνούμενοι ν' άποδώσητε το εϊρημένον χειρόγραφον και τα λοιπά έγγραφα της
οικογενείας ημών, άτινα οι θείοι, επί καλή πίστη, σας ένεμπιστεύθησαν, έκϊ-αμβάνοντες Ύμας, καίτοι εν νεαρά διατελούντες τότε ηλικία, ώς τον έαντών άδελφόν, τον πα
τέρα υμών — αδικείτε δλας τάς οικογενείας τών Δελιγιανναίων, ονδ' αντής τοϋ πατρός
σας έξηρημένης' σνν τούτοις δε και άπασαν την κοινωνίαν, άφίνοντες / αυτήν να διατελιή και νϋν εν αγνοία, πολλών ιστορικών γεγονότων, άτινα οι τοϋ ιερού ημών αγώνος
κερδοσκόποι εν γνώσει παρεμόρφωσαν. Και μηδενίζετε τους κόπους τών απανταχού
λογίων, ποιητών τε και πεζών, οϊτινες συνέταξαν τα εαυτών πονήματα
βασιζόμενοι
εις όσα εν ταίς μέχρι τοϋ νϋν Ιστορίαις ανέγνωσαν τάς δε Σκιάς τών θείων ημών κα
ταδικάζετε μετ άνεκλαλήτον αναλγησίας, να διατελώσι και εις το μέλλον υπό το βά
ρος αναρίθμητων σηκοφαντιών και προσβολών!... "Οπως δε δικαιώσητε την Ίεροσνλίαν ταύτην καταφεύγετε εις σοφίσματα πάντη ανάξια της ευφυίας υμών. Έκλαμβάνοντες δλονς ημάς τους λοιπούς συγγενείς σας ώς μειράκια και βλάκας παρουσιάζετε
την εν τη κατοικία σας οικούσαν άνεψιάν μας "Ολιγγα ώς πρόσκομμα!...
άντιπράττουσαν δηλαδή κατά τών διακαών επιθυμιών και ευχών τοϋ πάππου αυτής! και συντελοϋσαν ίνα ή Σκιά τοϋ ευεργέτου τούτου 'όλων ημών έξακολουθή και εις το μέλλον
να διατελ.ή υπό το βάρος καταχθόνιων προσβολ.ών!... 'Ενώ δε προήχθητε εις τάς ύψηλ,οτέρας βαθμίδας, καταβιβάζετε υμάς αυτούς εις χειροτέραν τοϋ εξαδέλφου μας εκεί
νου ύπόλ.ηψιν! Και δή, χωρίς ούδόλ.ως νά ταράττησθε, ότι ή διαγωγή υμών αύτη εν
δέχεται να πεοιέλθη εις γνώσιν τον κοινού... Καθ' όλον τον βίον σας θά κτ'ιζητε άφ'
ενός, και θά κρημνίζητε άφ' έτερου διηνεκώς;!
ΈπΙ "Οθωνος σννεμμάχησαν οι viol τοϋ θείου μας 'Αναγνώστη μετά τών στρα
τιωτικών εχθρών της οικογενείας ημών, Ιδίως δέ τοϋ πατρός αυτών, όν, όταν ποτέ προέκειτο να γείνη Πρωθνπονργός, το όργανον τοϋ Γενναίου, ό Αιών, άπεκάλει κρονόληρον καίτοι μέχρι τελενταίας αύτοϋ αναπνοής ό θειος 'Αναγνώστης υπερείχε κατά
τε τον νουν και την διάνοιαν από πολλούς τών τότε και νϋν Πρωθνπονργών. "Οταν τις
δεν σέβεται τον γεννήσαντα αυτόν, θά φεισθή τών λοιπών συγγε/νών !
ΈπΙ δε της βασιλείας τοϋ Γεωργίου σννεμμαχήσατε Ύμείς κ. Θεόδωρε, μετά
τών απογόνων και οπαδών τών πολιτικών νεκροθαπτών της οικογενείας ημών, ην έκ
τοτε ποδοκτνπάτε μετ' αυτών. Και ίνα άποκτήσητε νέα δικαιώματα εν τή ευγνωμοσύ
νη τών πρώτων, άρνήσθε το χειρόγραφον τοϋ θείον Κανέλλ.ον, όπως μή άνακαλνφθώσιν ai δολ.οφονίαι τών τελευταίων... ενώ, καταδικάσαντες αντό νά μένη ένδεκα (11)
ετη εν τω κιβωτίω υμών, ουκ ολίγας προσεφέρατε εις τους νεκροθάπτας τής οικογε
νείας ημών εκδουλχύσεις, οι οπαδοί και απόγονοι τών όποιων ώφειλον νά εύχαριστηθώσιν εις μόνον αντάς, και νά μή κηρύττωσιν νμάς δολίως, άρχηγόν τής οικογενείας
ημών, όπως σας ένθαρ'ρύνωσι νά εμμένητε είς τήν άρνησιν τοϋ χειρογράφου. "Αν ήσαν
ειλικρινείς, διατί κηρνττονσι τούτο νϋν και ονχι πρότερον; Ό έχων άπαίτησιν νά ήναι
αρχηγός, θνσιάζει αυθορμήτως άείποτε τα εαυτού συμφέροντα χάριν τών οικογενεια
κών, και ουδέποτε εκμεταλλεύεται τα τής οικογενείας, και δή, τα τιμαλφέστερα! χά
ριν τών εαυτόν.
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Νυν δ' ελ^ιίζων, δτι δεν θα άρεχθήτε να θεατρισθώμεν, και δτι θα παραδώσητε
άνευ περαιτέρω άναβολ.ής το χειρόγραφον τον θείον Κανέλλον, διαμένω.
Ό εξάδελφος υμών
'Ανδρέας Α. Δελιγιάννης
Προς τον Κύριον Θεόδωρον Π. Δηλιγιάννην.

[Επιστολή

Βονλευτήν

Γόρτυνος.

Γ']
'Αθήναι την 4 'Οκτωβρίου

Φιλτάτη

1873.

"Ολιγγα.

"Ινα ήσαι εν γνώσει των διατρεχόντων περί του ιστορικού χειρογράφου του πάπ
που σου, σοι πέμπω εσωκλείστως άντίγραφον της από 27 Ίοννίον επιστολής μον προς
τον κ. Νικόλαον, και τής άπό 22 Σεπτεμβρίον προς τον κ. Θεόδωρον. Το άντίγραφον
τής τελενταίας επιθνμώ ν' ανάγνωση και ό κ. Νικόλαος.
'Επαναλαμβάνω, περαίνων: δ,τι και δια τής προς τον κ. Νικόλ.αον επιστολής
μον έγραψα, ((δτι και μιας μόνον ημέρας απώλεια ζημιοι τα μέγιστα την οίκογένειαν
ημών γενικώς και Ιδίως εκαστον μέλος αυτής, πάσης ηλικίας και παντός φίλον, σνν
τούτοις δέ και την κοινωνίαν άπαξάπασαν, ην οι ψενδοϊστοριογράφοι
έξηπάτησαν.
Ειμί δέ.
ό θεϊός σον
'Ανδρέας Α. Αελιγιάννης
[στο verso:] Προς την Κνρίαν "Ολιγγαν Δ.
Ι. Χ.

Χρυσοσπάθη.

Κατάστασις εκοονλενσεοη· τον Στρατηγού
Κανέλον Δελιγιάννη.
"Ονομα και επώννμον
Πατρίς
Ήληκία
"Εναρξις υπηρεσίας
Βαθμός
Αιτία χορηγήσεως βαθμού

Άπαίτησις Μισθών, φοίνικες
Περί Νομιμότητας αυτών

Κανέλος Αελιγιάννης
Καρύταινα ΠελΟπονήσου
52
1821
Στρατηγός
Δια τάς προς την πατρίδα εκδονλενσεις του. Ίδε
διπλώματα υπ' αριθ. 482, 239, 2809 τής Κνβερνήσεοίς και ύπ' αριθ. 190 τής Πελοπονησιακής
Γε
ρουσίας άπαντα υπό στοιχεϊον Α.
: Παρατηρήσεις
: 'Από καμμίαν των κατά καιρούς Κυβερνήσεων δεν
ελαβον άτομικόν μισθόν, καθώς και επι τον Ίω.
Καποδίστρια, αλλ' ούτε έκατατάχθην επι τον τε
λευταίου μήτε είς τους άπομάχονς, μήτε εις τους
αποστράτους, ούτε εις το ταξιαρχικόν.
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Καθνστερήσαντες Μισθοί και
λοιπαί απαιτήσεις, φοίνικες
: 321.893 : 23
Περί Νομιμότητας αυτών
: Ή συνοδεύουσα την παρούσαν εκθεσις λογαρια
σμού διαφόρων εξόδων και στρατιωτικών μισθών
έπλήρωσα εις διαφόρους έποχάς με τα δικαιολογοϋντα ενδεικτικά ιος προς κονδήλιον, τα όποια
ελήφθησαν τότε ... υπό στοιχεΐον Β'.
'Αποδείξεις διάφοροι
: 6* Θ. Κολοκοτρώνη 5 Δεκεμβρίου 1825
7. του ανωτέρου εγγραφον 4 Μαρτίου 1826
8. τοϋ αύτοΰ 11 Μαρτίου 1826
0. τοϋ αύτοϋ 17 Νοεμβρίου 1826
Διαταγαι Κνβερνήσεον
: 1. τοϋ 1822 αρ. 2166 εκτελεστικού Σώματος εγ
γραφον.
2. αριθ. 2395 υπουργείου τοϋ πολέμου 1824
3. άρ. 4511 εκτελεστικού Σώματος 1824
4. άρ. 7341 υπουργείου τοϋ πολ,έμου 1825
5. άρ. 17784, 18127, 18249, 18404 εκτελεστικού
Σώματος διαταγαι τοϋ 1826.

'Εκόονλενσεις εις το διάστημα τον Ίερον αγώνος
Πρώτος ό κινήσας τά όπλα κατά της οθωμανικής εξουσίας ειμί ό υποφαινόμενος
μετά της οικογενείας μου μετά και άλλ,ων τινών προυχόνων πελοπονησίων προς δε
και πρυηαίτιος και συνεργός της επαναστάσεως ου μόνον της επαρχίας μου Καρυταίνης, άλλα σχεδόν τοϋ περισσοτέρου μέρους της Πελοπονήσου άφήσας εγκαταλελημένον και υπό φυλακήν των εν Τριπολιτσά κρατούντων Οθωμανών τον άξιώτερον
όδελ.φόν μον μετά τών λοιπών προκρίτων και αρχιερέων τοϋ έθνους, και μετά επτά
μηνη πολνόδεινον φυλάκισιν εθυσιάσθη υπέρ αυτής της πατρίδος. 'Έτρεξα στρατιωτικώς εγώ τε και οι δυώ μου αδελφοί εις το επταετές στάδιον τοϋ πολέμου, πότε με
χίλιους, πότε με περισσοτέρους και πότε με όλιγωτέρους, έξόδευον πάντοτε εξ ιδίων
μου χωρίς ποτέ νά καταχρασθώ την Ιερότητα τοϋ δημοσίου, επολεμήσαμεν τους εις
Καρύταιναν πολιορκηθέντας Φαναρίτας και Καρυταινούς Τούρκους, και μετά την
εκείθεν άναχώρησιν αυτών, έπολιορκήσαμεν την Τριπολιτσάν μετά τών λοιπών οπλαρ
χηγών, παρευρέθην δέ εις δλας τάς σημαντικός μάχας και διεκινδύνευσα άπειράκις.
Έπολέμησεν παρομοίως και ο άλλος αδελφός μου εις τοϋ Λάλα διαμένων ακλόνητος
δι' 'ιδίοις εξόδοις μέχρι τοϋ 'Ιουλίου· και δ άλλος μου πάλιν αδελφός εις την άνατολικήν Ελλάδα, άφ οϋ δέ κατεστράφη το Λάλα, ό αδελφός μου τότε με το στρατιωτικόν
του ήλθε εις Τριπολιτσάν, και διεμείναμεν εκεί πολεμοϋντες μέχρι της αλώσεως αυ
τής και οί τρεις. Κατά τάς αρχάς τοϋ 5 ο υ έτους της επαναστάσεως μας έσυστήθη ή
εν Έπιδαύρω εθνική Διοίκησις και συγχρόνως ή πελοποννησιακή Γερουσία, με διέ
ταξε αμέσως μετά τοϋ αδελφού μου κ' ύπήγα εις την πολιορκίαν τών Π. Πατρών με-
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τα και αλλοιν οπλαρχηγών, δπον και κατά τάς αρχάς Φεβρουαρίου έφθασα με έπέκεινα τών 800 στρατιωτών και πολεμήσαντες με τους εξ ανατολής έλθόντας 15 χιλιά
δας τούρκους, και τους εντοπίους, περίπου τών 3 μηνών, έπεριορίσαμεν αυτούς εντός
τοϋ φρουρίου, ή Κυβέρνησις ένταυτώ και ή πελοποννησιακή Γερουσία, δια τάς παρελ
θούσας θυσίας και εκδουλεύσεις μου και δια το προς την Διοίκησιν και τους Νόμους
Σέβας και εύπείθειάν μου μ' ετίμησεν μέ τον βαθμόν τοϋ στρατηγού. Κατά τα μέσα
τοϋ Μαΐου με διέταξε κ' άπήλθον μετά τοϋ προέδρου τοϋ εκτελεστικού εις την Αίτωλίαν κ' εκείθεν εις την Άκαρνανίαν, δπου πολεμήσας πλ.ησίον της "Αρτας πολλ.άκις,
εχάσαμεν την νστέραν εκείνην τον Πέτα, άφήσαντες θύματα το τακτικόν και πολλούς
τών σνστρατιωτών μου. Συγχρόνως δέ κατά τα τέλη 'Ιουλίου έλαβα τήν άπευκταίαν
εϊδησιν δτι είσεχώρησε ο Δράμαλης εις την Πελ.οπόννησον και εως το "Αργός μέ 32
χιλιάδες τούρκους, άφήσας ευθύς την Άκαρνανίαν, δπου όλιγώτερος και δ κίνδυνος,
έτρεξα δρομαίως εις την Πελοπόννησον και περιπατήσας μίαν δεκαήμερον όδοιπορίαν έφθασα εις το "Αργός κατά τα μέσα Αυγούστου (μ' δλον οπού οι ανταδελφοί μου
εΐχον έκστρατεύσει εις Κόρινθον καϊ "Αργός κατά τοϋ Δράμαλη μ' έπέκεινα τών 500)
εγώ δέ εύρων αυτόν περιορισμένον εις Κόρινθον, έπολιόρκησα οίκοθεν το φροϋριον
Ναυπλίας Ιδίοις έξόδοις, και πολέμων ακαταπαύστως μέ τους εν τώ φρονρίω εχθρούς,
στενοχωρήσας αυτούς τρεις σχεδόν μήνας εκ της ελλείψεως τών τροφών και της φθοράς
τοϋ πολέμου, έμβήκαμεν εις συνθηκολ,ογίας να παραδωθοΰν προς έμέ, άλλ' εις το διά
στημα τοϋτο μ έφθασεν ή λ.υπηρά αγγελία δτι το Μεσολ,όγγιον πολιορκείται στενώς
από τον Ίμέρ πασάν Βριώνη καϊ Κιονταχή και κινδυνεύει να παραδωθή δια συνθήκης,
άφήσας το Ναύπλιον περί τα τέλ.η 'Οκτωβρίου έτρεξα μέ το στρατιωτικοί' μου ευθύς
προς το Μεσολόγγιον (δπον μεγαλήτερος δ κίνδυνος) άφήσας πολιορκητήν τον ΣτάΙκον
Σταϊκόπονλον το όποιον και παρεδόθη δι' εφόδου προς αυτόν μετά παρέλ,ενσιν ενός
μηνός μετά την άναχώρησίν μου. 'Εγώ δέ προς τα μέσα τοϋ Νοεμβρίου έφθασα δρο
μαίως εις το Μεσολόγγιον μέ 500 σχεδόν στρατιώτας, δπου πολιορκηθείς εκουσίως
και πολέμων ήμερονυκτίως δύω περίπου μήνας περιμένων από στιγμήν εις στιγμήν
τον θάνατον έκαμα εκείνην την τρομερήν μάχην και Νίκην την ήμέραν τών Χριστουγένων, δι' ης έσώθη τότε τό Μεσολόγγιον και μ' αυτό ή 'Ελλάς, και διαλυθέν αίσχυντιρώς τό όθωμανικόν στρατόπεδον εκ τοϋ όποιου έφονεύθησαν υπέρ τάς 2.000 και έπνίγησαν εις τον 'Αχελώον, τότε επέστρεψα κατά τα τέλη 'Ιανουαρίου 1823 εις την
πατρίδα μου. Μάρτυρες τούτοι τών πράξεων μου ai άθάναται σκιαί τών εκεί ένδόξως πεσόντων συστρατιωτών μου, και οι αμερόληπτοι "Ελληνες και εκεί ξένοι. Κατά
τον Μάρτιον αυνεκροτήθη ή εν "Αστρει Βα εθνική Συνέλευσις και διαταχθείς να χρη
σιμεύσω φρουρά της, νπήκουσα προθύμως και εκπλήρωσα τα προς αυτήν ιερά χρέη
μου έξοδεύσας εξ ιδίων μου, έτρεξα δλον εκείνο τό έτος μέ τήν Κυβέρνησιν, φρουρά
εις τον Ίσθμόν της Πελοποννήσου, εις τάς επαρχίας μέ τον αντιπρόεδροι' εκτελεστική
δύναμις δια τήν σύναξιν τοϋ εράνου, στρατολ.ογίας, και αλλάς κατεπείγουσας άνάγκας της πατρίδος, εως δτου παρήλθε και αυτό τό έτος. Κατά τό 1824 έδιορίσθην μετά
τοϋ αύταδέλφου μου εις τήν πολιορκίαν Π. Πατρών και ύπακούσαντες προθύμως απήλθομεν πάραυτα, δπου έκπληρώσαμεν τα στρατιωτικά ημών χρέη, κατά τό 1825 εισεχώρησεν ό 'Ιμπραήμ πασάς εις τα φρούρια της Μεσσηνίας, διετάχθημεν κ' ημείς κα
τά τον Μάϊον νά συνεκστρατεύσοίμεν μεθ' δλων τών οπλαρχηγών, έτοποθετήθημεν εις
τα εν Αεονταρίω δερβένια (τοϋ εχθρού δντος εις Μεσσηνίαν) και όχυρωθέντες έπεριμείναμεν τον έχθρόν εις τό πεδίον της μάχης. Ό Κολοκοτρώνης (διορισθείς τότε
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Γεν. αρχηγός παρά τής Κνβερνήσεως) άνεχώρησεν εκείθεν και ύπήγε προς τα Σιαπάζικα άφήσας έμε άντιπρόσωπόν τον. Ό εχθρός κατασκόπευσης το στρατόπεδόν
μας και βλέπων τον ένθονσιασμόν και τάς ϊσχνράς θέσεις άπήλθεν την ιδίαν ήμέραν
δι' άλλης όδοϋ και άνέβη δια της Σιορόκας εις την Πολιανήν δπου βλέπων αυτόν αϊφνις ό Κολοκοτρώνης μας εμννησε περί το μεσονύκτιον δια να φθάσωμεν έκε'ι άναχωρήσαντες άπαντες όρομαίως έφθάσαμεν προ της ανατολής τον ήλίον εις "Ακωβαν δπον εύρόντες παρατεταγμένον τον εχθρόν άρχησεν ή μάχη, αλλ' όντων δεκαπ?ιασίων
των δυνάμεων τον εχθρού, όχνρώθημεν μετά τον Ίω. Κολοκοτρώνη, τον αοιδίμον \ημητρίον Παππατζιόνη και άλλων οπλαρχηγών εις τον λόφον της Τραμπάλας πολε
μοϋντες, ό δε Κολοκοτρώνης με το πλείστον μέρος τον στρατιωτικού
άναχωοήσας
εκείθεν, άφησεν ημάς μαχωμένονς επικινδύνως δύω ημερονύκτια και άφ' ου ό εχθρός
μας έρριψε χιλιάδας βόμβας και κανόνια, τέλος ύστερημένοι όλων των αναγκαίων τοϋ
πολέμον άνεχωρήσαμεν δια ννκτός και διώκοντας μας ό εχθρός μας διέλνσε και πυρπολήσας το πεδίον της Καρνταίνης εισήλθεν αμαχητί εις Τριπολιτσάν.
Έσνναξα δια πολλών αγώνων και εξόδου μεθ' ημέρας το λειποτακτήσαν στρατιωτικόν μον και έτοποθετήθην πέριξ της Τριπολιτσας με τους λοιπούς οπλαρχηγούς,
και μετ ολίγον επλησιάσαμεν εις τα Τρίκορφα, δπον βλέπουν μας υ εχθρός, επιστρέψας εκ της 'Αργολίδος εξήλθε πανστοατιά με έπέκεινα των 15 χιλιάδων κατά την 23
Ίοννίον και συμπλοκής πεισματικής γενομένης εκατέρωθεν μετά δέκα ωρών πεισματικήν μάχην άποδειλιάσαν άπαν το στρατιωτικόν ετζάκησεν εκ τον ταμπουρίον και
δια?.νθέντες εφύγαμεν εις τα δρη. 'Εφονεύθησαν εις αυτήν την μάχην, ό γνναικάδελφός
μου Δημήτριος Παππατζιόνης, μερικοί άλλ.οι στενοί συγγενείς μου και υπέρ τους 50
των στρατιωτών μου. Μετά παρέλενσιν ολίγων ημερών πάλι δια πολλών κόπων έσύ
ναξα το στρατιωτικόν μον και ετοποθετήθημεν μετά τών λοιπών οπλαρχηγών εις την
Άλωνίστραν, άλλ' αμέσως δρμήσας ό εχθρός με μεγάλας δυνάμεις άντέστημεν γεν
ναίως και πολεμοϋντες δπισθοδρομήσαμεν εις Μαγούλιανα, δ εχθρός δέ τρέχων κατό
πιν μας δέν ήδννήθημεν ν άνθέξωμεν οϋσαι πολλά άνώτεραι αϊ δυνάμεις του και ούτω
διελύθημεν. Εισεχώρησε τότε εις τά σπλάχνα τής Καρυταίνης καταδιώκων ημάς έλεηλάτησεν και αιχμαλώτησεν δλη την επαρχίαν, κατεπυρπώλησε τάς ?.αμπράς οικίας
μας, άρπασεν σχεδόν δλην την κινητήν περιουσίαν μας κατεφάνησε την ζευγωλατείαν
και ιδιοκτησίας μας, ημείς δέ δια πολλών κινδύνων διασώσαντες τάς πολλυαρίθμονς
οικογενείας μας εισήλθομεν κατά τάς αρχάς 'Ιουλίου εις Ναύπλιον δια νά τάς εΙαο-^αλήσωμεν. Περί τά μέσα 'Ιουλίου διετάχθημεν παρά τής Κυβερνήσεως και αμέσως
έτρέξαμεν προς τά μέρη τής Λακωνίας, εγώ με ύπομισθίους εκ Ναυπλίου και δ αδελ
φός μας σννάξας το στρατιωτικόν πάλιν τής επαρχίας μας, με περίπου χιλίους δπον
τότε δ Ιμπραήμ έλεηλάτει την Λακωνίαν και Μονεμβασίαν και κάμνοντες μετά των
άλλων οπλαρχηγών άπειρους αντιπερισπασμούς πότε κατ' ευθείαν πότε εκ πλαγίου
πολεμοϋντες μετ' αύτοΰ, ήναγκάσθη κ' επέστρεψεν εις Τριπολιτσάν κ' εκείθεν διευθύνθη προς τά φρούρια τής Μεσσηνίας, άφήσας τον Σουλεμάν μπέην με 10 χιλιάδες
εις Τριπολιτσάν φυλάττοντα τους Μνλονς εις Δαβειαϊς έτρέξαμεν αμέσως και πολεμήσαντες μίαν καΐ δις μετ' αυτού άφ' ον έφονεύσαμεν υπέρ τους 300 άραβας χαλάσαντες τους Μύλους οπισθοδρόμησαν εις Τριπολιτσάν. 'Ετρέξαμεν δλον εκείνο το φθινώπορον και τον χειμώνα κατόπιν τοϋ εχθρού δστις έλεηλάτει την Άχαιαν, την "Ηληδα, και τάς λ,οιπάς επαρχίας τής Πελοποννήσου, πότε όπισθεν και πότε εκ πλαγίου
πολεμοϋντες δι' άντιπερισπασμόν. Κατά τον Φεβρουάριον τοϋ 1826 διορίσθην αρχηγός
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της πολιορκίας Τριπολιτσας, νπήγον προθνμως και πολιορκήσας τονς εκεί εχθρούς,
τους έπεριόρισα στενώς έ'ως τον Άπρίλιον δτε έπέστρεψεν ό 'Ιμπραήμ πασάς μετά την
άλωσιν τον Μεσολογγίου και ελεηλατονσεν άκωλύτως τάς επαρχίας της Πελοποννή
σου, διετάχθην πάλιν κ' έτρεξα προθύμως προς άντίκρονσιν των επιδρομών τον μέχρι
τέλη τοϋ 1826 δτε ήλθον εις Ναύπλιον προς επίσκεψν της οικογενείας μον. Καταπανσάντων των εσωτερικών ταραχών όπωσοϋν και άδννατήσαντος τον εχθρού άπό τοϋ
να λεηλατή τάς επαρχίας έμείναμεν κ' εκεί εις τάς εστίας μας ήσυχοι μέχρι της έλεύσεως τον Κνβερνήτον.
Έφέρθημεν προς αυτόν με τήν άπαιτονμένην εύπείθειαν, χωρίς ποτέ να προσκρούσωμεν εις τα καθεστώτα, αλλ' αυτός περικνκλωμένος άπό τους κόλακας, έδειξε
προς ημάς δυσαρέσκειαν και μετεχειρίσθη εναντίον μας απείρους περιφρονήσεις και
κατατρεγμούς. Τα νποφέραμεν δλα γενικώς δια το άβέβαιον της τύχης της πατρίδος
μας. 'Ίσως γνωρίσει κ' αντός άπό τήν πεΐραν τα λάθη τον. Άνηγορενθη τέλος πάν
των κυρίαρχος Ήγεμών της Έ?Λάδος ό πρίγγηψ Λεοπόλδος. Έχάρηκεν κ' εμείς δια
τήν άνέγερσιν τοϋ προ αιώνων πεπτοκώτος θρόνου της πατρίδος μας, και δια να φα
νερώσω τα αισθήματα και εύχάς μου μ' εκείνας τοϋ έθνους, μετά και άλλων εύφρονούντων εκάμαμεν μίαν άναφοράν σνγχαρητικήν προς τήν Α. Βασιλ.
Ύψηλότητα
προσφέροντες το Σέβας και εύγνωμοσύνην μας παρακαλοϋντες τον δια τήν εις τήν
'Ελλάδα ταχίστην άφιξίν τον. Τοϋτο μαθών δ Κυβερνήτης δια ποίους λόγους αγνοώ,
μ' ήρπασεν αμέσως και μ' ερηξεν εις τήν φνλακήν άναιτίως ως κακοϋργον κ' έμεινα
φυλακισμένος ύπερ τον 'ένα χρόνον. Άκολούθησεν ό θάνατος του, και φοβηθείς μή πάθω
άκρίτως παρά τοϋ άδε)<.φοϋ τον καθώς και πρώτερον άνεχώρησα εκ Ναυπλίου κ νπή
γον εις τήν εις Λαγκάδια οίκίαν μου να ησυχάσω, άλλ' αίφνης μ' έπολιόρκησεν ό Α
ποστόλης Κολοκοτρώνης μέ 100 στρατιώτας και βλέπων τον κίνδυνον της ζωής μου
έξήλθον της οικίας μου μετά το εσπέρας, μ' ετουφέκησαν να με θανατώσουν, άλλ' απέ
τυχαν κ' επλήγωσαν μόνον 'ένα οικείον μου. Διασωθείς τέλος τοϋ κινδύνου έτρεξα δι
άσνλον δπου οι φιλάνθρωποι Γάλλοι ν άσφαλήσω τήν ζωήν μον, περίπου τών 'χιλίων
με καταδίωκον κατά τόπους είκοσι ημερονύκτια, πεζόν και άνυπόδητον εις τα δρη,
δόση και πεδιάδας, και κατά τα τέλη 'Οκτωβρίου άφ' ου άπέρασα αρκετών επαρχιών
τόπους, με συνέλιλαβεν ο Γιαννάκης Κριτσιάλης άρκάδιος, και άλλοι τινές πλησίον της
Καλαμάτας, πληγώσαντες μέ τα τουφέκια όπου εριπτον νά με θανατώσουν εμέ, ενα
ανθρωπόν μου, άρπασαν εμοΰ και τών συντρόφων μου τά δπλα και τα χρήματα, και
τέλος μας έφεραν ώς κακούργους δεμένους εις τήν Καρύταιναν, ένθεν μας ελαβεν ό
νιος τοϋ Κολοκοτρώνη Γενναίος, και τους μεν συντρόφους μου κατέκλησεν εις φυλακήν, εμέ δε έφερεν εις "Αργός, δπου ό Αυγουστίνος και ο πατέρας του, και μ' εκράτησαν υπό φνλακήν έως τον Μάρτιον δτε άναχώρησεν ό Ανγονστΐνος άπό τήν 'Ελλάδα,
τότε έλντρώθην κ' έγό) άπό τάς φνλακάς και καταδρομάς αϊ δποίαι μ' έπροξένησαν
άπείρονς ζημίας.
Έν Ναύπλιο

τήν 26 Άπριλλίον

1833
Ό Στρατηγός

Κανέλλος

Δηλιγιάννης.
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Ή Οικογένεια μας μία τών πρωτίστων τοϋ έθνους εις Λαγκάδια της Πελοπον
νήσου εΐναι πασίγνωστος εις δλην την 'Ελλάδα, τόσον δια την κατάστασιν καθώς και
δια την οποίαν και άπό το έθνος και άπό τους Τούρκους αυτούς επί της Τουρκοκρα
τίας έχαιρε τιμή ύπόληψν και πίστιν. Τα πάντα κατεφρόνησε και δόξαν και πλοϋτον,
μόνην την έλ.ευθερίαν τον έθνους έπεθύμησε. Εις την επαρχίαν Φαναριού το χωρίον
μας Μακρνσια κατοικούμενον άπό 48 οικογενείας οθωμανικός καλιεργοϋντας την γήν,
μας εκαυσαν 27 όσπήτια των σέμπρων μας ενα πνργον και μίαν άποθήκην, εχάσαμεν
3613 βατσέλια γεννήματα εκ των εισοδημάτων τον 1820, εκ τον εις τα αλώνια τοϋ
1821 και τα προς τους Οθωμανούς εις σπόρους και δάνεια δοθέντα καθώς εις χρήματα
και βοϊδιάτικα γρ. 14144. Ό αιγύπτιος 'Ιμπραήμ άπερνών με τα στρατεύματα του
ελεηλάτη και άρπαζε δύω χρόνιον εισοδήματα τοϋ εϊρημένου χωρίου. Κατά το 1825
6 αυτός εκανσε εις Λαγκάδια Καρνταίνης τάς νεοκτησθείσας οικίας μας με τα διάφορα
εις αυτά πράγματα μας, καθώς εκανσεν εις τον Ιδιον καιρόν και τα παλαιώτερα όσπή
τια μας μετ ενός πύργον και τα εις αντά πράγματα μας, κατά το 1826. Ό αυτός ε
κανσε τον πνργον τοϋ χωρίον μας Κόκλα εις Καρνταιναν με 5 σεμπρόσπητά μας άρπάσας και τα γεννήματα μας άπό τα αλώνια, το αντό έπραξε και εις τον πϋργον τοϋ
χωρίου μας Τζίπολη, λαβών και 80 πινάκια σ'ιτον, καθώς και εις το χωρίον Κερβίκον
δπον ήσαν και 150 πινάκια σίτος εναποτεθημένος εις τάς άποθήκας, εκανσεν τονς δύω
μύλους μας μετά μιας νεροτριβοϋς ε'ις το Ρεκούνη Καρνταίνης, και ήρπασεν δ,τι ηΰρεν εις αντά καύσας κατά τα 1827 και τον εις το χωρίον Άναζύρι πϋργον μας μ' δλα
τα εν αύτω και 5 σεμπρόσπητά μας και τον έναποτεθημένον εις την άποθήκην 160 πι
νάκια σ'ιτον, άρπάσας και 80 βοΐδογελάδια άπό είρημένα χωρία Σιριάμνο και Κερβικονγαλονιάν διαβαίνουν εκείθεν από τα 1825 εως τα 1827 έπαθε μνρίας ζημίας ή Οι
κογένεια μας εις το διάστημα τοϋ αγώνος άπό τους εχθρούς, εκατατρέχθη επί της
Κυβερνήσεως τοϋ 'loi. Καποδίστρια και σήμερον πάσχει τα πάνδεινα πωλούσα εκ των
ιδιοκτησιών της δια ν' άπαντα τάς άναποψεύκτονς άνάγκας της, διάφορα πράγματα,
εις ασημικά και εις χρήματα επήραν οι Τούρκοι εις τους 1821 άπό το εν Τριπολιτσά
όσπήτιον τοϋ ηακαρίτον αδελφού μας Θεοδωράκη δταν τόν εφνλάκωσεν ό Καϊμακά
μης, το εις Τριπολιτσάν οσπήτιόν του το εκανσε και κατεκρήμνησεν ό Ιμπραήμ πα
σάς ε'ις τά 1828, εις πράγματα όπου αφησεν ή νύμφη μου θεοδωράκαινα εις το εν
Τριπολιτσά οσπήτιόν της εις τά 1825 δταν εϊσήλθεν εις Τριπολιτσάν ό Ιμπραήμ πα
σάς εις το ίδιον αυτό όσπήτιον πράγματα διάφορα όπου είχεν ό αδελφός μας κύριος
'Αναγνώστη; εις τά 1825. διάφορα πράγματα τοϋ αδελφού μας Πανάγον οπού αφησεν
ε'ις τό εν Τριποπιτσα όσπήτιον τοϋ δραγουμάνον εις τά 1825 κάτοικων εκεί, εις διά
φορα πράγματα τοϋ αδελφού μου Κωνσταντάκη κάτοικων εις Τριπολιτσάν. στα 1825.
εις διάφορα πράγματα ιδικά μου κάτοικων εις Τριπολιτσάν τό 1825, δταν εϊσήλθεν
εκεί ό Ίμπραή/ι πασάς άρπάσας και μέρος τών πραγμάτων μας συγχρόνως τότε εις
Σπάθαρι κατατρέχων μας, ωσαύτως και έπϊ της Κυβερνήσεως τοϋ Ίω. Καποδίστριου
έζημιώθημεν έκ τών καταδρομών του. "Ολα ταύτα συμποσούμενα νπερ τάς γρ. 780.000
ίπτακόσιαις όγδοήκοντα χΰαάδες.
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Εις το τέλος του 4ου τόμου της Ιστορίας σας σελίς 461 λέγετε δτι όσοι των τον
αγώνος υπάρχουν έτι εν τοις ζώσι και γνωρίζουν δτι προσεβάλατε τα δίκαια τίνος η
περιωρίσατε τάς θυσίας άλλων κτλ. εν αγνοία οποίας δήποτε τάξεως και αν ώσι ή βα
θμού επιθυμείτε να σας κοινοποίηση τάς ελλείψεις σας δια να τάς διορθώσητε εις ενα
των προσεχώς έκδοθησομένων τόμων του Συγγράμματος σας κτλ., κτλ. "Ων εκ τών
ζώντων εκείνων αρχηγών της Ελληνικής Επαναστάσεως οϊτινες ελαβον μέρος ενεργητικόν εις τον αγώνα απ αρχής τής ενάρξεως αύτοϋ μέχρι τον τέλους, και ήσαν αυ
τουργοί πολλών περιστατικών, περί ών γίνεται λόγος εις την ίστορίαν σας, έκρινα
άναγκαίον χάρη τής αληθείας και τής Δικαιοσύνης να λάβω την τιμήν να σας κάμω
τάς εξής παρατηρήσεις μου, δπως οδηγούμενοι εξ αυτών προσέξητε μην ύποπέσητε
και εις τους ακολούθους τής ιστορίας σας τόμους εις δσας άπάτας και εις τον Ιον τόμον υποπέσατε είτε εξ αγνοίας, εϊτε και εκ ψευδών παραμορφωμένων
πληροφοριών,
τάς οποίας ίσως σας έδωκαν τίνες έπι σκοπώ να δοξάσης και απαθανάτισης τα ονό
ματα των δια του Συγγράμματος σας. Ή ιστορία δεν γράφεται τόσον δια την παροϋ
σαν γεινεάν δσον δια τάς επερχόμενος, εκ τών συγχρόνων δσοι δέν παρευρέθησαν ή δεν
ελαβον μέρος εις την του ελληνικού έθνους επανάστασιν, καΐ αν άπατηθώσι προς και
ρόν από νενοθευμένα και δόλια συγγράμματα, είναι δμως ενκολον να μάθωσι μετ ολί
γον την άλήθειαν ώς ζώντες εις εποχήν, καθ' ην σώζεται έτι ή ένδοξος αϋτη τών 'Ελ
λήνων μερίς, ήτις άρχισε γενναίως, ήκολούθησε με καρτερία, έπέφερεν εις πέρας τό
μέγα έργον τής επαναστάσεως, και δυνάμενοι επομένως παρ' αυτής ταύτης να πλ.ηροφορηθώσι τάς πράξεις της, αλλ' αϊ επερχόμενοι γενεάί δέν έχουν άλλον δάσκαλον ή
την ίστορίαν και έξ αυτής θα πληροφορηθώσι τα γεγονότα, εξ αυτής θα μάθωσι τάς
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ένδοξους ή επιλήψιμους πράξεις τών προγόνων των. "Οταν ή ιστορία ψεύδεται, "όταν
παριστά τα πράγματα παραμορφωμένα, ai επερχόμενοι γεννεαί θέλουν ευρίσκονται
εις την άπάτην αιωνίως, και ό συρόμενος εις τοιαύτας άπάτας και τοιαύτα λάθη Ιστο
ριογράφος είναι τοσούτον μάλλον ένοχος και άξιόμεμπτος καθόσον το κακόν το όποιον
ήθελεν επιφέρει δια των τοιούτων συγγραμμάτων είναι
αδιόρθωτοι'.Παρατηρείτε,Κύ
ριε Πρωτοσύγγελε, δτι το έργον του Ιστοριογράφου το όποιον αναλάβατε είναι πολ
λού λ.όγου άξιον, και απαιτεί μεγίστψ εκ μέρους υμών προσοχών ώς άνθρωπος ΰπόκεισθε εις λάθη, άλλα τα τοιαύτα λάθη είναι ίσως ακόμη καιρός να διορθώσητε άνοίγοντες τάς σελίδας των επομένων τόμων τού Συγγράμματος σας εις δσους ανθρώπους
εκ τοϋ αγώνος ακριβώς γνωρίζοντας τα διατρέξαντα, ήθελον σας καθυποβάλλει πα
ρατηρήσεις, ώς και ήμεϊς αυτοί εις τούτο τους προσεκαλέσατε δεικνύοντες οϋτω αύθορμήτοίς άξιέπαινον όντως άμεροληψίαν. Ai παρατηρήσεις τάς όποιας κάτοθεν σας
κάμω, και τάς οποίας σας παρακαλώ νά δη/ιοσιεύσητε ακολούθως ομού με την παρούσαν εις τον έπόμενον τόμον της ιστορίας σας κατά την ύπόσχεσίν σας είναι αληθείς
ειλικρινείς και γεγραμμέναι άπαθώς και άμερολήπτως. Προτίθεμαι δε δια τού αυτού
τρόπου νά προσβάλλω και πάν δ,τι ήθελεν παρατηρήσει και εις τους επόμενους τοϋ
Συγγράμματος Σας τόμους μη αληθές και παραμορφωμένον δια νά μην έχω την τύψιν τοϋ συνειδότος άνεχόμενος νά βλέπω ζών έτι ψεύδη και πράγματα ανύπαρκτα διακηρυττόμενα και συνιστώμενα εις το κοινόν έν ω δύναμαι να τά αναιρέσω.
Εις το Κεφάλαιον Ε Σελϊς 40 λέγετε δτι ό παρά τών Κλεπτών γενόμενος συνε
χής αφανισμός κατά τών Οθωμανών κτλ., ηΰξησε τον φθόνον και τήν κακίαν τών Οθω
μανών κατά της Ισχυράς εξουσίας και της δυνάμεως τών Κλεπτών ώστε εγραψεν ό
Όσσυμάν πασσάς εις τον Σουλτάνον / κατ' αυτών, και διετάχθη ό Πατριάρχης και
έξέδωκε κατά διαταγήν της Πόρτας συνοδικόν δια τήν καταστροφήν των, το όποιον
ο'ι αρχιερείς και προεστώτες της Πελοποννήσου δεν έκοινοποίουν εις κανένα, αλλά
μάλιστα παρεκίνησαν τους λαούς νά μη τολμήση κάνεις νά τους κρύψη, αλλά νά άναγγείλ.ωσι και τήν διαμονήν των κτλ. AC δλα ταύτα ή κακούς σας έπληροφόρησαν, ή δε
γνωρίζετε παντελώς τά διατρέξαντα. 'Ιδού το ιστορικόν τοϋ πράγματος' οι τότε κλέπται Κολοκοτρωναϊοι, Γεωργός, Μίλιος, Πετμεζάδες και τίνες άλλοι, ποτέ κανένα
τοϋρκον ούδ' έφόνευσαν, άλλ' ουδέ έβλαψαν κατά τι, τούτο είναι αληθές, άλλ' αν ύμείς
νομίζετε τουναντίον είναι ανάγκη νά όναφέρητε ρητώς ενα όθωμανόν, πότε, πώς, εις
ποίον μέρος έγύμνωσαν, ήχμαλώτησαν, έφόνευσαν, ή κατεδίωξαν. Τών Κλεπτών αϊ
πράξεις δλαι έγίνοντο άπ' εναντίας επί τών Χριστιανών 'Ελλήνων, αυτούς και κατεδίωκον και έγύμνονον και έφόνευον πολλάκις, ή αιχμαλωτίζοντες τους απελευθέρωναν
επομένως δια λύτρων, αυτών έπυρπόλουν τάς οικίας, άφήρπαζον και παρεβίαζον τάς
συζύγους τάς άδελφάς και θυγατέρας. Προς άπόδειξιν τών ανωτέρω αναφέρω τίνα
τοιαύτα περιστατικά τά όποια ενθυμούμαι, και τά οποία γινόμενα επί οικογενειών
προκρίτων της εποχής εκείνης κατέστησαν έτι μάλλον γνωστά' τοιαύτα δύνανται νά
βεβαιώσωσιν δσοι εκ τών πελοποννησίων ζώντες κατά τήν έποχήν έκείνην ύπάρχουσιν
ακόμη. Ό Κωνσταντής Κολοκοτρώνης άφήρπασε τήν νεοτέραν θυγατέρα τοϋ προεστώτος 'Ρελάντζα από Νεμνίτζαν κωμόπολιν της επαρχίας Καρυταίνης, ό Γιάννης
Κολοκοτρώνης έφόνευσε δύω προκρίτους Στεμνιτζώτας εις τον ποταμόν τοϋ Άτσιχόλον, και ό ίδιος άφήρπασε τήν Νύμφην τοϋ Δημητράκη Κυπαρισσιώτη και δέσας
ταύτην από τους μαστούς τήν έσυρε τόσας ώρας δρόμον, εως ου έλαβεν ούτω όδυνηρόν
θάνατον οι ίδιοι ούτοι ήχμαλώτισαν εις Σαπολίβαδα τον Πρωτοσύγγελον τών Γαρ-
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γαλιάνων εξερχόμενοι' εκ Τριπόλεως, τον όποιον ελευθέρωσαν επομένως δια λύτρων
50.000 γροσιών, τον Γεωργάκην 'Αντωνόπονλον παστιάτην ήχμαλώτισαν επίσης και
εγνμνωσαν λαβόντες παρ' αυτού 20.000 γρόσια, ai τοιαϋται ληστρικοί των πράξεις,
κατ έθλιψαν τοσούτον τους χριστιανούς κατοίκους της Πελοποννήσου ώστε από τα πα
ράπονα και τάς κατακραυγάς αυτών παρεκινήθη ό ' Οσσυμάν-πασσάς να προκαλέση
τα αυστηρά της Πόρτας μέσα προς παντελή τών Κλεπτών καταστροφην.
Γνωρίζω εκ του πλησίον δτι δ πατήρ μου 'Ιωάννης Δηλιγιάννης
πληροφορηθείς
ότι εξεδόθη το φερμάνιον επί τούτω και το Συνοδικόν, έστειλε προς τους Κολοκοτρωναίους Παρασκευάν τίνα άπό Πυργάκη και έτερον Παναγιώτην Άλωνιστιότην δια νά
τους ειδοποίηση περί τούτου προτρέπων αυτούς, νά άπέλθωσιν εις Ζάκυνθον, δπον
προ καιρού είχον υπάγει και οι συνάδελφοι των 'Αναγνωσταράς, Πετμεζαίοι, Γιαν
νάκης Τασκούλιας, Σταματέλ,ος, και άλλοι δια νά μην άφανισθώσιν και αυτοί και ή
Πελοπόννησος υποσχόμενος αύτοϊς νά τους έμβάζη 12.000 γρόσια τον χρόνον προς
έξοικονόμησην των, άλλ' ούτοι εις άπάντησιν εϊπον προς τους απεσταλμένους δτι άπό
τοιούτους φοβερισμούς δέν έξιπάζοντο, και δτι προκρίνουν νά μείνουν τά κόκκαλά
των εις τον Μωριάν παρά νά άναχωρήσωσι κτλ. Ή άκριτος αύτη επιμονή των δέν
κατώρθωσεν άλλο ειμή νά κοπή ή Πελοπόννησος, νά χυθώσι τόσα αίματα Χριστια
νών αθώων, νά αίχμαλωτισθώσι τών περισσοτέρων ai οικογένειαι, τάς οποίας έξηγόρασαν επομένως δια λύτρων άπό τους Οθωμανούς οι προεστώτες, νά άπολεσθώσι και
αυτοί οι ίδιοι έκτος τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη δστις μόλ.ις έδυνήθη νά διασωθή εις Ζάκυν
θον τρεις μήνας μετά τήν συμβάσα είς τους συντρόφους του καταστροφην.
Εις τήν Σελίδα 43 λ,έγετε δτι ήφανίσθησαν τότε πλέον τών 600 Κλεπτών, τοΰτο
δεν είναι ακριβές καθότι ποτέ εις τήν Πελοπόννησον και είς καμμίαν έποχήν δέν εφθασεν ό αριθμός σώματος τίνος Κλεπτών είς 100, μόλις δ' οι άφανισθέντες έσυσωματοϋντο έ'ως 40-50 ή και 60. Είς τήν Σελ. 95. 2 Σχόλιον δπου λέγετε δτι λ,ανθασμένως ανα
φέρει ό Κύριος Φιλίμων δτι εις τήν εν Βοστίτζη μυστικοσυνέλευσιν ήτον και ό Α. Φω
τήλας και λοιποί εύρίσκεσθε είς άπάτην j καθότι γνωρίζω δτι και αυτοί δλοι, και κατά
πρόσκλησιν τοϋ Ζαΐμου, Σ. Χαραλάμπους, Α. Αόντου και λοιπών παρευρέθη είς τήν
μυστικήν ταύτην σύνοδον και ό αδελφός μου Πανάγος Δηλιγιάννης
απεσταλμένος
παρ' ημών δια νά γείνη σκέψις και άπόφασις περί τοϋ πρακτέου. Είς τήν Σελ. 103. 2.
Σχόλιον λέγετε δτι ό Κολοκοτρώνης και οι μετ αυτού γνωρίζοντες δτι 50-100 λησταί
εκαμον επί τών ήμερων των τόσα κατά τών εχθρών προέβλεπον πόσα ήθελον γείνει
δταν το έθνος όλόκληρον λ.άβη τά δπλα κτλ., και είχον ειδοποιήσει είς τους πελ.οποννησίους δτι ή 25 Μαρτίου ήτον πανταχού το σημεϊον της ενάρξεως της επαναστάσεωςκαμμία τοιαύτη είδοποίησις δέν έγένετο εκ μέρους τοϋ Κολοκοτρώνη, και ούδ' ήτον
ανάγκη νά γείνη καθότι είς τήν Πελοπόννησον ύπήρχον άνθρωποι πολλοί εκ τών προ
κρίτων κατηχημένοι εντελώς τά μυστήρια τής εταιρίας, και έγνώριζον καλήτερα τού
του πότε έμελλε και έπρεπε νά έκρραγή ή έπανάστασις· ενταύθα έρχομαι νά σας κά
μνω τινας παρατηρήσεις ώς προς τήν είς Πελοπόννησον μετάβασιν τοϋ Κολοκοτρώνη
περί ης ομιλείτε κατ' εκτασιν είς τήν Ίστορίαν σας. Ό Κολοκοτρώνης (τοϋ όποιου δέν
θέλω νά προσβάλω το φιλότιμον) άνεχώρησεν εκ Ζακύνθου φυγάς κρυφίως με ενα
μόνον ψυχοηιόν του και ήλθεν είς τήν Μάνην κατά τον Φεβρουάριον παρά τω ήγεμόνι
αυτής Κυρίψ Π. Μαυρομιχάλη. Ή 'Οθωμανική εξουσία πληροφορηθεϊσα τήν έκεϊσε
άφίξίν του τον έζήτησε άπό τον ηγεμόνα δστις τον εστειλεν είς τήν Σκαρδαμοϊλαν εις
τον Μούρντζινον, και έστάθη εκεί κρυμμένος μέχρι τής 22 Μαρτίου, δτε μεταβάς ό Γέ-

Ευτυχία Λιάνα, ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ Τ Η Σ Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Σ Η Σ

207

ρων Μαυρομιχάλης με τους λοιπούς καπεταναίους της Μάνης εις Καλάμας εφερον και
αυτόν εκεί. Ονδ' οι τούρκοι, ούδ' οΐ έλληνες ήσαν τόσον ανόητοι ώστε να πιστεύσωσιν,
ως λέγετε, οτι ήλθεν ο Κολοκοτρώνης και Νικήτας με 100.000 στρατευμάτων, καθότι
βεβαίως τα στρατεύματα δεν ήσαν σαλιάγκοι δια να τα μαζενσουν μεσά εις τους σάκκους, και έπειτα ποίας εγγυήσεις ήδύναντο αύτοι να δώσουν τότε εις τον λαόν, και τις
ήθελε πεισθη εις τα συνθήματα και διακηρύξεις των, εν φ εύρίσκοντο ετι εντυπωμένα
εις την μνήμην των τα κακά όσα προήλθον εις τους κατοίκους της Πελοποννήσου εκ
της παρελθούσης αύτοϋ διαγωγής. Το όνομα του Παπαφλέσσα τον οποίον αναφέρετε
ώς άναφανέντα επωφελώς κατά την εποχήν έκείνην μετά τοϋ Κολοκοτρώνη, κατέστη
επομένως ενδοξον και σημαντικόν εις την Έ?.λάδα, άλλα τότε τις εδύνατο να δώση πίστιν εις λόγους άγνωστου και ασήμαντου καλογήρου κατά πρώτον εις την σκηνήν
παρουσιαζόμενον. Εις την Σελ. 108 αναφέρετε επιστολήν μου τίνα προς τους Κυρίους
Κ. επίσκοποι· Μονεμβασίας, Π. Μαυρομιχάλην, Λ. Παπατζώνην, Α. Γρηγοριάδην
και άλλους προκρίτους τοϋ έθνους, δι' ής προέτρεπον αυτούς να άναβάλωσι δια τινας
ημέρας πάν κίνημα προς εναρξιν της επαναστάσεως, εως ου έτοιμασθώσι τά προς τού
το αναγκαία. Λεν αρνούμαι άτι έγραψα επιστολήν τοιαύτην, αλλ' Ιδού οι λόγοι οι ύπαγορεύσαντες με, λόγοι τους οποίους δεν εγνωρίζατε βεβαίως δια νά τους καταχωρίσητε εις το οίκείον μέρος. Καθόσον άφορα εμε ώς προς τά μέρη εις τά όποια εμελλεν
εγό) αυτός και οι αδελφοί μου να όδηγήσο^μεν στρατιωτικώς την επανάστασιν, είχον
ήδη ετοιμάσει 'όλα τά άναγκαιοΰντα δια τά πρώτα κινήματα, εύρίσκοντο δθεν εως τότε
έτοιμα εις την οΐκίαν μου 80.000 δεκάρια φουσέκια, 10.000 τουφεκόπετραι, 5.000 ζευ
γάρια τσαρούχια και υπέρ τάς 5.000 κοιλά σιτάρι άγορασμένον από 'Οθωμανούς εκ
τούτου εκ της ιδιοκτησίας της οικογενείας μου, και εκείνον το οποίον εύρίσκετο, και
το οποίον εδύνατο να χρησιμενση ώς και έχρησίμευσε προς τροφήν τών στρατευμάτων,
ό 'Ιερόθεος νυν ηγούμενος τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου και 6 Νικήτας Φλέσσας και Εύμορφόπουλος ιδόντες τάς ετοιμασίας αύτάς ιδίοις όφθαλμοΐς δύνανται νά το όμολογήσωσιν εΐχομεν εν ένϊ λόγω ημείς ετοιμασίας προς πόλεμον περισσότερος παρά πάντα
άλλον. 'Αλλ' αϊ αϊτ'ιαι αίτινες με παρεκίνησαν νά γράφοι πολλάκις και εις τους άρχον
τα; τών Καλαβρύτων και εις τον 77. Μαυρομιχάλην, και εις τους προκρίτους της Μεσ
σηνίας δτι έπρεπε νά μή βιάσωμεν το πράγμα εως εις τά τέλη τοϋ Μαρτίου ήσαν τά
έξης, Ιον καθότι κατά την εποχήν καθ' ην έγραψα την περί ής ό λόγος επιστολήν μου,
οι όθο)μανοι είχον συλλάβει υποψίας τινας περί της επαναστάσεως μας, είχεν έρεθισθή ή περιέργεια των, και είχε μάλιστα στείλει εις διάφορα μέρη κατασκόπους προς
άνακάλυιμν τοϋ πράγματος, ή τοιαύτη στάσις τών πραγμάτων εφαίνετο παντάπασιν
πρόσφορος προς / έναρξη της επαναστάσεως. Ή επανάστασις έπρεπε νά γείνη αιφνι
δίως και δια νά προξενήση ούτω περισσότερον τρόμον εις τους Οθωμανούς και δια νά
fjvai εϊχυθέρα εις τά πρώτα αυτής κινήματα, επρεπεν επομένως νά άναβληθή εως ου
καθησύχασα)μεν τάς υπόνοιας τών Οθωμανών δια τών εν Τριπόλει ευρισκομένων προ
κρίτων της Πελοποννήσου- at νπόνιαι δε τών 'Οθωμανών εγεννήθησαν κυρίως εκ τοϋ
άκριτου και άπροφί'λάκτου τρόπου τοϋ Φλέσια διαβαίνοντος εν τω μέσω της Πελο
ποννήσου καΐ διασπείροντας πανταχού και εις τους τυχόντος άκαίρως λόγους επανα
στατικούς, καθ' ην εποχήν μετά την διάλυσιν της εν Βοστίτζη
μυστικοσυνελεύσεως
εστάλη προς εμε παρά τοϋ Κ. Κ. Α. Ζαίμη και Σ. Χαραλάμπους 'όπως συνεννοηθώμεν
εις τά της επαναστάσεως. 2ον Διότι οπόταν συνέλαβον οι 'Οθωμανοί τάς τοιαύτας
υπόνοιας έστειλαν νά καταδαφίσωσι τους εν Δημητζάνη πυριτομύλους, οϊτινες ήσαν
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τά μέγιστα προς τόν σκοπόν μας αναγκαίοι, και τους οποίους επίτηδες εϊχομεν οικο
δομήσει πρό τίνος καιρόν μετά τον Κνρίον "Αθανασίου 'Αντωνοπούλου
προεστώτος
της Δημητζάνης και των αδελφών Σπηλειοτοπούλων, έπρεπε λοιπόν να άναβληθή παν
κίνημα επαναστατικόν δια να διασώσωμεν τους μύλους δια ραδιουργιών, ως τοϋτο
έγένετο τω δντι, και προετοιμάσαμε εν αύτο'ις ικανή ποσότητα πνρίτιδος δι άπασαν
την Πελοπόννησον πριν ή έκρραγή ή έπανάστασις. 3ον Δια να έμπορέσωμεν και έλενθερώσωμεν απαντάς τους προεστώτας και αρχιερείς από τήν Τριπολιτξάν καθότι οϋτοι
ήσαν αί κεφαλαϊ τοϋ έθνους, και οι μέλλοντες να συντείνωσι τα μέγιστα εις τον γενικόν σκοπόν, εϊχομεν στείλει έπι τούτω ανθρώπους οΐτινες να προσπαθήσωσι να τους
άρπάσωσι δια νυκτός από το Σαράγη, επειδή δεν τους εΐχον ρίψει ακόμη εις τάς φύ
λακας. Αανθασμένως ή από άγνοιαν γράφετε εις τήν Σελίδα 146. ότι 6 Σολιώτης και
Πετμεζάδες εφόνευσαν 'Οθωμανούς εις τάς 14 και 16 Μαρτίου, ότι ή αποστασία επρωτοφάνη τήν 20 Μαρτίου εις Καλάβρυτα και Π. Πάτρας και εις τάς 23 εις Καλαμάταν αυτή είναι ή αλήθεια εις τάς 18 εφόνευσαν κατά πρώτην φοράν τους Γνφτοχαρατζάδες Τσιπογλαίονς 6 τον αριθμόν εις τάς Ααπάτας τών Καλαβρύτων οι κάτοι
κοι αυτών εις τάς 19 εφόνευσαν οι κάτοικοι του Σωποτοϋ τους Μουκαπηλεντσίδες
Άσήμ-αγα και Δερβής-αγα και δύω Σεημένιδες των εις τάς 19 συνελήφθησαν κατά
διαταγήν εμού οι Σπαήδες, Κεχαγιάδες, Τασιλταρέσι και όσοι άλλοι Τούρκοι ευρέθη
σαν εις τά χωρία "Ακοβας και βουνών και έλθόντες δέσμιοι άφωπλισ/ιένοι εις Λαγκά
δια δπου εκατοίκουν 48 τον αριθμόν εφονεύθησαν κατά διαταγήν μου. 'Λφωπλίσας
δέ συγχρόνως και τους κατοίκους 'Οθωμανούς τών Λαγκαδιών 40 σχεδόν οικογενείας
παρ«5ωκα άνά δύω και τρεις εις τονς Λαγκαδινονς δέσαντας τους με τά σιδηρά δια να
τους φυλ.άττουν, εις δε τήν Καλαμάτα δεν έπεσε δια πολύν καιρόν ουδέ πιστόλων. Εις
το Κεφ. 7. Σελ. 324. 323. 337. λέγετε δτι δ Φλέσσας λαβών συνέντευξη με τόν Μανρομιχάλην και τονς καπεταναίους της Μάνης κατετάραττε συνεχώς τόν ίγκέφαλον
τών πάντων, οτι ή 25 Μαρτίου ήτον τνχόν ή ημέρα της ενάρξεως της επαναστάσεως,
και οτι τά αυτά διεφημίζοντο και άπό τόν Κολοκοτρώνην, Νικήταν,
Άναγνωσταραν
και λοιπούς. Ή ιστορία δεν γράφεται με τοιαύτας φράσεις γενικάς και με περιστατι
κά μνθώδη. "Οχι μόνον ό Μαυρομιχάλης δεν έντάμωσε πούπωτε με τόν Φλέσσαν κα
τά τήν εποχήν εκείνην, άλλα μάλιστα και είχε στείλει ανθρώπους δια νά τόν συλλά
βουν, και ήθελε τω δντι σνλληφθή αν ό Πρωτοσύγγελος Παγώνης δεν τόν ειδοποιούσε
μνστικώς· έπειτα τίνες είσΐν αυτοί' οί πάντες; με ποίους εϊχον συνεντεύξεις και αλλη
λογραφίας; δια νά διαφημίσωσιν, δσα λέγετε, ό Καλανδρώνης, Νικήτας και 'Αναγνω
σταράς ποίονς εβλεπον αντοι εν φ ήσαν πεφοβισμένοι και περιορισμένοι εις μέρη από
κεντρα δπον τονς έκράτονν οι πρόκριτοι κρνμμένονς έως οϋ έκρραγή εντελώς ή επανάστασις, έπειτα ποίαν έ/πιρροήν έδνναντο νά έχωσιν εις τονς λοιπούς αϊ προτοοπαί
των εν φ ή παρελθούσα στάσις των δεν εϊχεν ακόμη εξαλειφθή δι' άλλων πράξεων άπό
τήν μνήμην τών ανθρώπων, βεβαίως και οι Ιδιοι αντοι αν ερωτώντο περί τούτον ήδη,
δσην και αν ήθελα έχει φιλαυτίαν, είμαι πεπεισμένος δτι ήθελον όμολογίσει δτι δεν
εΐχον τότε δύναμιν οντε δια νά κινήσωσι ουδέν δια νά εμποδίσωσι τήν έπανάστασιν.
ΟΊ Διοργανίσαντες, Κύριε Πρωτοσύγγελε, τήν έπανάστασιν εις τήν Πελοπόννησον
και οί κατά πρώτον τήν σημαίαν αυτής ύψώσαντες δεν είναι οι έπι τούτου συνιστώμε
νοι εις τό κοινόν δια της Ιστορίας σας, αλλ' είναι οι προύχοντες και ό ανώτερος κλήρος
της Πελοποννήσου είναι οί Μαυρομιχάλαι ό Ζαήμης ό Σ. Χαραλάμπης, ό Κανακάρης,
ό Λόντος, ο Σισίνης, ό Παπαλέξης, ό Παπατζόνης, ό Ίω. Περρονκας, οί Δεληγιαν-

Ευτυχία Λιάτα, ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ Τ Η Σ Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Σ Η !

209

ναϊοι' είναι οι αρχιερείς Π. Πατρών, Βρισθένης, Μεθώνης,, Χριστιανουπόλεως, οι
πρόκριτοι Φωτήλας, θεοχαρόπουλος Παπαδιαμαντόπουλος,
Βιλαέτης,
Παλαμίδης,
Πονηρόπουλος, Καραμάνος, Κονδάκης, Άρβάλης' αν τις μεταξύ τούτων παρατήσει
και το όνομα τής Οικογενείας μον δεν θέλει ποτέ το αποδώσει εις την φιλαυτίαν μου,
καθότι ομιλών ιστορικώς αναγκάζομαι και ακουσίως να το αναφέρω. Αϊ πρώται κα
τά τών 'Οθο>μανών σφαϊραι τών πυροβό?,ων έόρίφθησαν παρά τών προκρίτων τής Πε
λοποννήσου, αυτών πρώτων το αίμα εδέχθη τής 'Ελλάδος ή γή, ό δε Κολοκοτρώνης,
Νικήτας και οι συν αύτοΐς εύρίσκοντο ακόμη εις τά βάθη τών βράχων κεκρυμμένοι.
Ό Κολοκοτρώνης δεν έφάνη εις την σκηνήν της επαναστάσεως ει/ιή άφοΰ ή ρήξη είχεν
ήδη γίνει, καϊ διάφοροι συγκρούσεις μετά τών εχθρα>ν είχον λάβει ήδη χώραν κατά
πρώτην φοράν ενεφανίσθη με τά άπλα εις τήν κατά την Καρύταιναν γενομένην μάχην
εις τήν οποίαν δεν ευδοκίμησε διόλου, καθότι εξ αιτίας αύτοϋ προέκυψεν ή τότε σνμβάσα εκ μέρους τών 'Ελλήνων αποτυχία, ως επομένως θέλω το εκθέσει. Εις το 2ον
τμήμα, Κεφάλαιον Β. Σελις 62. 63. αναφέρετε περί τής εις Τρίπολιν άφίξεως τοϋ Κυ
ρίου Παπαρρηγοπού?.ου, άτι ήτον συναγμάνοι τίνες τών προεστώτων και άτι έλαβε
αυνέντευξιν μετ' αυτών και τους άνήγγειλεν δσα μετά τοϋ Άλή-Πασσά εξηγήθη, και
δτι αυτοί τοϋ είπον δσα οι φευδαπόστολοι διέσπειραν περί έναποταμιεύσεως χοημάτων και λοιπών εις τών τότε παρευρισκομένων εις τήν Τρίπολιν εϊμην και εγώ, καϊ
γνωρίζω επομένως κάλλιστα το περιστατικόν. Είναι αληθές δτι έξηγήθημεν μετά τοϋ
Κυρίου Παπαρρηγοπούλον κατά τάς αρχάς Μαΐου 1820 περί τών ειρημένων ψενδοσπερμολογιών, αλλ" ουχί ποτέ και δτι έπιατεΰσαμεν τά τοιαϋτα, τον παρεκαλέσαμεν
νά επιταχννχι τήν εις τήν 'Ρωσσίαν μετάβασίν του δέν ένθυμοϋμαι αν τω έδώκαμεν και
οδοιπορικά έξοδα' τοϋ έδώκαμεν δμως τρεις έπιστολάς μίαν προς τον Καποδίστριαν,
μίαν προς τον 'Ροδοφοινίκην, και μίαν προς τον Ύψηλάντην, ουχί δμως ποτέ χαρτί
αγραφον, ώς λέγετε, με τάς ύπογραφάς μας (καθότι δέν είμεθα εις τόσον βαθμόν ανόη
τοι) έγράψαμεν εις αί'τούς τά όντως τότε διατρέξαντα, το αίσθημα το ϊδικόν μας, και
τών Πελοποννησίων τήν κατάστασιν, και τους έλέγομεν επί τέλους νά προσπαθήσωσι,
ει δυνατόν, νά λάβωσι και τήν γνώμην τοϋ Αύτοκράτορος 'Αλεξάνδρου και μας ειδο
ποιήσουν αν ήναι καιρός και συμφέρη νά κινήσωμεν αυτήν τήν έπανάστασιν, και αν
ήτον έλπιζόμενον νά λάβωμεν τήν έλπιζομένην προς τον σκοπόν μας πλαγίαν νπεράσπισίν του κτλ., κτλ. '' Επαρακαλέσαμεν ώσαύτιος και τον Κύριον Παπαρρηγόπουλον νά όμιλήση με αυτούς, και μέ τον είς Κωνσταντινούπολιν πρέσβυν τής 'Ρο)σσίας
Στροβανόφ, και με δποιον τρόπον γνοιρίζουν καταλληλότερον νά λάβωσιν, α>ς εϊρηται,
τήν γνώμην τοϋ Αύτοκράτορος, και εως ό Ιδιος νά έπιστρέψη νά μας πληροφόρηση
ουσιωδώς περί τοϋ αποτελέσματος ή νά μας γράψη δια νά όδηγηθώμεν εις τά περί τοϋ
πρακτέου μέτρα' ό Κύριος Παπαρρηγόπουλος έπέστρεψεν κατά τον Όκτώβριον είς
Τρίπολιν δπου μας εΐπεν δσα εϊδεν και ήκουσεν, δτι δηλ. ό Καποδίστριας τον εΐπεν
νά μη τολμήση νά άναφέρη τίποτε προς τον Αυτοκράτορα, καθότι μήτε εϊδησιν τοιαύτην εϊχεν, ούτε καιρός ήτον νά άκουσθή τοιούτον έπικίνδυνον επιχείρημα είς τήν 'Ελ
λάδα, και δτι καμμίαν ύπεράσπισιν δέν θέλομεν λάβει ποτέ άπό τήν 'Ρωσσίαν, και δτι/
ούτ αυτός ό Ιδιος δύναται νά μας δώση συνδρομήν καμμίαν και άλλα τοιαύτα' τον δε
'Ροδοφοινίκην δέν εντάμωσε διόλου, δσα δμως ό 'Υψηλάντης και Στροβανόφ τον εί
πον ήσαν διαφορετικά, δτι δηλ. πρέπει νά ετοιμάσετε δλα τά αναγκαία και δσον είναι
δυνατόν νά τραβήξη είς μάκρος το πράγμα εως τον Άπρίλιον 3 Μαΐου, και δταν κινηθή μέ φρόνησιν, και κάμομεν μικράς τινας προόδους τότε θέλομε έχει και τήν ύπερά-
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απισιν τής 'Ρωσσίας και αλλάς της Ευρώπης σννδρομάς. Εις τάς εν Τριπό?.ει δύω
συνεντεύξεις τών προεστώτων μετά τον Κυρίου Παπαρρηγοπούλου δεν ήσαν μήτε ό
Σωτήριος Νοταράς μήτε δ Ζαφειρόπουλος, ώς γράφετε, αλλ'ήσαν άντ'αυτών δ Δ. Παπατζόνης και δ Τάσος Σαριγιάννης, τους οποίους ύμείς δεν αναφέρετε. Είναι γελοΐον
να λέγετε εις τάς αντάς Σελίδας 338-337 δτι ό Νικηταράς εσύναξε 250 οπλοφόρους
και 200 ζώα και ύπήγεν εϊς την Μάνην και επήρε πολεμοεφόδια κτλ., και δτι δ Κολο
κοτρώνης παρέλαβε μεθ' εαυτόν 300 Μανιάτας και δ Νικηταράς 850 και εξεστράτενσαν κτλ. Ή εις Μάνην τον Νικηταρά μετάβασις είναι παντελώς ανύπαρκτος, εις δε
την εποχήν εκείνην ήτον αδύνατον νά τον άκολονθήσωσιν ονδέ 25 στρατιώται εκ τών
χωρίων τών δποίων σημειοίτε. "Ολοι γνωρίζουν δτι εκ τών χωρίων τούτων της επαρ
χίας Λεονταρίον μόλις ενγήκαν 500 στρατιώται τους οποίους εϊχον υπό την δδηγίαν
των εξ ή επτά όπ?Μρχηγοϊ άπδ 80-100 έκαστος' οι αρχηγοί οντοι ήσαν Φλέσσας, 'Α
ναγνωσταράς, Κεφάλας, Κονλόχερας, Τριμενναϊοι, Κραμποβϊται και δ Νικήτας. "Ο
σον δέ περί τον δτι δ Κολοκοτρώνης έλαβε μεθ' εαυτού 300 Μανιάτας και μετέβη εις
Καρύταιναν κτλ., και ύμεΐς αντοϊ δεν αγνοείτε δτι οι Μανιάται εϊχον τονς οπλαρχη
γούς των και αυτοί ήκολούθονν πάντοτε. Ό Κολοκοτρώνης δεν είχε κατά την εποχήν
εκείνην ειμή τον Γέρο Μήτρον ψνχογιόν τον και τον Καβαδίαν, νστερεΐτο δε και χρη
ματικών μέσων, και δ Δ. Παπατζόνης τον εδωκεν 100 ρονμπιέδες δι έξοδα του κα
θώς και ενα ίππον, το δε εϊρημένον τμήμα τών 300 Μανιατών μετέβαινε τότε εις τα
ενδότερα της Πελοποννήσου και δ Κολοκοτρώνης ώφελήθη εκ της ευκαιρίας ταύτης
δια να ύπάγη ασφαλώς εις τήν Καρύταιναν. Εις το Τμήμα ΣΤ. Σελις 140-144 ομιλεί
τε περί της πολιορκίας τής Κορώνης και περί τής τελευταίας επί τον φρουρίου άποπειραθείσης εφόδου αλλ' είσθε λανθασμένος καθόσον άφορα τονς αρχηγούς τής πο
λιορκίας ταύτης, καθότι οντοι δεν ήσαν εκείνοι τονς δπο'ιονς σημειοίτε αλλ' δ Κοντζοκαλόγερος εκ τον Νησίον και δ 'Αντώνιος Μαυρομιχάλης επί κεφαλής τών Μανια
τών το δε σώμα Κορωναίων ειχεν ιδίους αρχηγούς μόνον επι κεφαλής τών εκ τον Νη
σιού εξερχόμενων στρατιωτών, οι στρατιώται δε οντοι ποτέ δεν νπερέβαινον τονς 100.
Είναι ψευδές δτι οι Κύριοι Γ. Δαρειώτης και λογιώτατος αδελφός τοϋ Άνδρούσης έξεστράτευσαν τότε, ώς γράφετε, έκαστος επί κεφαλής 250 κτλ.' ελπίζω δτι δεν θέλω
δυσαρεστήσει τονς Κνρίονς Γ. Δαρειώτην και λογιώτατον λέγων μίαν άλήθειαν τήν
οποίαν ελπίζω ούδ' αυτοί οι ίδιοι δύνανται νά άρνηθώσι. οι Κύριοι ούτοι δεν υπήρξαν
ποτέ αρχηγοί στρατιωτικών σωμάτων, ίσως νπήγον τότε εις Κορώνην δια νά εμψυχώσωσι και παρακινήσωσι τους κατοίκους εις πόλεμον. Δεν εχονν επίσης άκρίβειαν δσα
λέγετε περί τής κατά τον φενρονάριον τον 1823 γενομένης επί τον φρουρίου Κορώνης
εφόδου. Γνωρίζω δτι ήσαν πολλά και διάφορα τά αίτια τής εις τήν περίστασιν εκείνην
άποτνχίας, ήτις δεν είναι δίκαιον νά όποδοθή δλοτελώς εις τον Θ. Γρίβαν και Κορωναίους, άλλα δεν παρεκτρέπεται άφίνων εις τον Θ. Γρίβαν και Κορωναίονς νά άπολογηθώσι εάν νομίζωσιν δτι προσβάλλονται δια τής ιστορίας σας. "Οσα περί τής επι
στροφής τών 80 ιππέων 'Οθωμανών Αεονταρίτων δτι δηλ. ήκονσαν εκεί ούτοι δτι εφθασεν ό Κολοκοτρώνης και Νικηταράς με 10.000 στρατεύματα και πτοηθέντες άνεχώρησαν κτλ., είναι καθαρά πλάσματα τής φαντασίας εκείνων οΐτινες σάς τά εδιηγήθησαν δια νά μεγαλύνονσι με αυτά τάς εκστρατείας των, και ωσάν νά ήτον οι Αεονταρίται Τούρκοι από τάς 'Ινδίας ή Άμερικήν, αυτοί ήσαν Πελοποννήσιοι και εγνώριζαν
και τον Νικηταράν και τον Κολοκοτρώνην και τήν δύναμιν και επιρροήν των, καθώς
και πόσα στρατεύματα ήτον δυνατόν νά συσοιματωθώσιν εις τήν εποχήν εκείνην. "Ερ-
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χομαι ήδη εις τάς Σελίδας 417-456 δπου εξιστορείτε τα περί της εις Τρίπολιν μετα
βάσεως των Φαναριτών και λοιπών 'Οθωμανών κατά την 26-27 j Μαρτίου, και τάς
κατά την εποχήν εκείνην γενομένας μεταξύ Ελλήνων και 'Οθωμανών
συγκρούσεις,
και εις τήν περίστασιν αυτήν φαίνεται 'ότι ή πηγή άφ' ης ήντλήσατε όσας εκτίθενται
εις τήν Ιστορίαν σας πληροφορίας δεν είναι καθαρά. 'Ιδού πώς έχει ή άλ.ήθεια τών διατρεξάντων εις τα οποία λ-αβών δ Ιδιος μέρος ένεργητικόν κρατώ ακόμη ζωηρώς εντυ
πωμένος εις τήν μνήμην μου. Εις τάς 26 Μαρτίου άνεχώρησαν οι Φαναρΐται 'Οθωμα
νοί από τήν Άρτίτζαν πατρίδα τους δντες ώπλισμένοι νέοι τ ε και γέροντες υπέρ τ ας
2.000 περίπου, ως εκ της αδυναμίας τών γυναικόπαιδων των έμειναν το εσπέρας εις
τήν Σουλτίναν δ Τσανέτος Χριστόπουλος ήτον διορισμένος παρ' εμοϋ αρχηγός τών
στρατευμάτων της επαρχίας Φαναριού, προς αυτόν εϊχον στείλει εγώ προ τριών ημε
ρών πολεμοεφόδια ικανά και 100 τάλλ.ηρα, δια νά οίκονομήση τσαρούχια διά τους
στρατιώτας, και τον εϊχον διατάξει να παρατηρή τά κινήματα τών Φαναριωτών, και
νά με εϊδοποιή δι ημέρας περί τούτων, δπως αν κινηθώσι δι' οποιονδήποτε μέρος, να
τους παρακολουθήσω και προφθάσω και εγώ με το υπό τήν αμεσον δδηγίαν μου σώμα
διά νά τους κτυπήσωμεν συγχρόνως. Ό Τσανέτος λοιπόν Χρηστόπουλ.ος με εϊδοποίησεν δτι κατά τάς 26 οι Φαναρΐται 'Οθωμανοί άνεχώρησαν λαβόντες τον δρόμον της
Τριπολιτζας' εις τάς 24 εϊχον στείλει τον όδελφόν μου Λημήτριον Δηλιγιάννην εις
τον Άλφειόν με τους υπό τήν δδηγίαν του Άκωβίτας και Παραμερισίους εως 600 τον
αριθμόν στρατιώτας διά νά παρατηρή μετά προσοχής τά κινήματα τών Λαλαίων οϊτινες έτοιμάζοντο με τάς οικογενείας των νά άπεράσωσιν εις Τριπολιτζαν. "Αμα με
ήλ,θεν ή εϊδησις του κινήματος τών Φαναριτών έγραψα προς αυτόν αμέσως νά προφθάση μ' δλους όσους εϊχε στρατιώτας εις Λαγκάδια τήν πατρίδα μου' εσύναξα συγ
χρόνως και εκ τών πλησιοχώρων χωρίων και εκ της πατρίδος μου ικανούς στρατιώ
τας και άμα ήνταμώθην με τον άδελφόν μου άνεχώρησα μετ αυτών και εφθάσαμεν το
εσπέρας εις Ζαγοβίστη και Στεμνίτζαν επί σκοπώ του νά τρέξωμεν δλην τήν νύκτα
διά νά καταλάβω μεν τήν λαγκάδα και κτυπήσωμεν τους εχθρούς εκείθεν έπωφελέστερον. 01 'Οθωμανοί τήν 27 το πρωΐ άνέλαβον τήν διά Τριπολιτζαν πορείαν των,
τήν αυτήν ήμέραν εϊχον σπεύσει και οι 300 Μανιαται, παρά τών όποιων έσυνοδεύετο,
ώς ανωτέρω αναφέρετε, δ Κολοκοτρώνης εις τά χωρία του κάμπου Καρυταίνης, και
λαβόντες εκεί τήν εϊδησιν τοϋ δτι άπερνοϋν οι Φαναρΐται διά Τριπολιτζαν έτρεξαν α
μέσως το πρωΐ και ετοποθέτησαν κατά συμβουλήν τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη εις τήν θέσιν
λεγομένην "Αγιος 'Αθανάσιος, θέσιν ακατάλληλων διά νά κτυπήσωσι τόσον εχθρόν
Οθωμανών, δ δε Κολοκοτρώνης άνέβη άνωθεν τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου επί κορυφής τί
νος διά νά θεωρή τά κινήματα τών εχθρών, και εϊδοποιή περί τούτων τά μέλλοντα νά
εμβουν εις σύγκρουσιν στρατιωτικά σώματα' ή κορυφή αύτη ήτον πολ^λά κατάλληλ,ος
προς τοϋτο και εξασφαλισμένη από πάσης εχθρικής προσβολής. "Αμα επλ.ησίασεν ή
εμπροσθοφυλακή τών 'Οθωμανών έκτυπήθη γενναίως από τους Μανιάτας, και μετά
τριών ωρών σύγκρουσιν αμφοτέρων τών μερών άφ' ού έπληγώθη δ οπλαρχηγός αυτών
Βοηδής, ήναγκάσθησαν οι Μανιαται νά παραιτήσωσι τήν θέσιν εκείνην ώς ακατάλλη
λων διά το άνισον της δυνάμεως, και νά ώχυρωθώσιν εις αλλ.ην καταλληλοτέραν Κομένον Τσαμίον λεγομένην εϊναι ψευδές δτι ετελείωσαν, ώς λ,έγετε, τά πολεμοεφόδια
των. Σύροντες τότε ol τούρκοι τον δρόμον δπωσοϋν ελεύθερον επροχώρησαν εις τήν
θέσιν ταύτην διά νά άπεράσωσι τήν γέφυραν, άλ' ηϋρον εκεί τήν άνθίστασιν δυνατωτέραν. Κατ' έκείνας τάς στιγμάς εφθασεν εις το πεδίον της μάχης και ό 'Ηλίας Μαυ-
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ρυμιχάλης επί κεφαλής ετέρων 300 Μανιατών και 200 χωρικών εκ του Κάμπου της
Καρνταίνης· βλέποντες τότε οί εχθροί δτι ήτον αδύνατον να άπεράσοΜΐ τον ποταμον
ήσύχως, απεφάσισαν να τον άπεράσωσι πολεμοϋντες. Έν τω μεταξύ τούτω έφθασαν
εκ της Ήλιοδώρας και οί Κύριοι Γεώργιος και Δημήτριος Κολιόπουλοι μετά των
προκρίτου τών χωρίων της Ήλιοδώρας εως 150 τον αριθμόν, καθώς και ο Τσανέτος
Χρηστόπονλος με 300 σχεδόν Φαναρίτας, και έδωκαν βοήθειαν εις τους Μανιάταςμ' δλα ταύτα εν τω μέσω τοσούτον κινδύνου οι Τούρκοι άπέρασαν τον ποταμον και
πριν της εσπέρας είσήλθον εις το Παλαιοφρούριον της Καρνταίνης δπον εύρίσκοντο
ώχνρομένοι και οι αυτόχθονες της Καρυταίνης 'Οθωμανοί μετά τον βοεβόνδα, Καδδή και Πελούπαση των, εως 150 τον αριθμόν. Έφονεύθησαν εις την σύγκρονσιν αυ
τήν εως 30 Τούρκοι, έπνίγησαν εις τον ποταμον εως 20 γυναίκες και παιδιά αυτών,
πληροφορηθέντες δι' ημείς ταύτα κατέβημεν το πρωί τών 28 εις την Καρύταιναν δ
πον ήνταμώθημεν μετά τών Μανιατών και Καλανδρώνη, εφθασεν εκεί συγχρόνως και
ό Παπατζόνης αρχηγός τον Μεσσηνιακού [φΰο^ν.] / μετά τον Φλέσσα τον 'Αναγνω
σταρά τών Πετροβαίων τον Κεφάλα και τών λοιπών καπετανίσκων επί κεφαλής 2.000
σχεδόν στρατιωτών, ώστε δλα ομού τά σνναχθέντα στρατεύματα έσυμποσοϋντο υπέρ
τάς 5.000 στρατεύματα. Συσκεφθέντες λοιπόν μεταξύ μας δλοι οί οπλαρχηγοί περί
τον τρόπον με τον όποιον ήθέλαμεν δυνηθή νά παραλάβωμεν την ενδεχομένην εκ Τριπολιτζας βοήθειαν τών πολιορκονμένων, κοινή γνώμη άπεφασίσαμεν ό μεν Αναγνω
σταράς νά λάβη από τά διάφορα σώματα 1500 στρατιώτας και καταλάβη την θέσιν
Σαλεσίον, ό δε Κωνσταντίνος 'Αλέξανδρος με 1000 την θέσιν της Λαγκάδας δια νά
εμποδίσωσιν αμφότεροι εκείθεν κάθε κίνημα έχθρικόν απεφασίσθη προσέτι τά τών
εχθρών λάφυρα νά μοιρασθώσιν εις δύω μέρη, το μεν εν νά διανεμηθή εις τους στρα
τιώτας, το δε έτερον νά μείνη εις το έθνος, και προσετερίσθησαν ό Δημήτριος Παπα
τζόνης 'Ηλίας Μαυρομιχάλης και εγώ νά διαπραγματενθώμεν μετά τών πολιορκουμένων τά της παραδόσεως των. Ή διαπραγμάτενσις ήρχισε τω δντι μετ ολίγον, αλλ'
οί πολιορκούμενοι περιμένοντες την εκ Τριπολιτζάς βοήθειαν άνέβαλλον την παράδοσίν των δια την αύρων (μ' δλον δτι ήσαν τά μέγιστα στενοχωρημένοι από την πείναν
και δίιραν) 30 Μαρτίου δια πολλών φράσεων. Κατά την ήμέραν αυτήν τών 30 Μαρ
τίου εξεκίνησαν εκ Τριπολιτζάς 2.500 πεζοί και 1000 ιππείς 'Οθωμανοί και ουχί 600
μόνον ιππείς, ως λανθασμένως γράφετε, και προ της μεσημβρίας έφθασαν εις τά χω
ρία Καντρέβα, Άλίκια και Σάλεσι τον Αεονταρίον οπού εκαυσαν τάς οικίας τών κα
τοίκων δλων. Ημείς δ' ίδόντες τάς πνρκαίάς και νομίσαντες δτι έρχεται ό Κνριακούλης Μανρομιχάλης από Μεσαράν δπον έπεριμένετο, ύπεχρεώσαμεν τον Θ. Κολοκοτρώνην νά άπέλθη εις έν λοφίδιον αντίκρυ τον χυιρίον Φλορίτσα νά θεώρηση δια τού
τηλεσκοπίου αν ήναι έλληνες οί ερχόμενοι ή 'Οθωμανοί, άμα λοιπόν εφθασεν εκεί και
έγνώρισεν δτι είναι Τούρκοι έρριψεν κάτω μίαν σημαίαν την οποίαν εϊχεν ως σημείον,
και φθάσας έν άκαρει εις το στρατόπεδον άνεχώρησεν εκείθεν πάραυτα. Εις μάτην
έπροσπαθήσαμεν δλοι οί οπλαρχηγοί νά τον πείσωμεν νά μείνη μεθ' ημών, και νά όχυρωθώμεν αντίκρυ τον φρουρίου "Αγιον Ήλίαν θέσιν πολλά δυνατήν δια νά μη διαλνθή άλλως το στρατόπεδον ούτος δέν ηθέλησε παντελώς νά ένδώση εις τάς προτροπάς
μας, αλλ' έν ριπή οφθαλμού έγεινεν άφαντος έκ του στρατοπέδου δόσας ούτως άφορμήν λχιποταξίας εις τονς στρατιώτας. Ό Δημήτριος Παπατζόνης και ό Παπαφλέσ
σας ήσαν τότε εις την πόλιν της Καρνταίνης εντός τριών οικιών κλεισμένοι με 100 περίπον στρατιώτας και έπολέμονν μέ τους έκ τών φρουρίων έξελθόντας Ταναρίτας Ό -
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θωμανούς μη γνωρίζοντας παντελώς δτι επλησίασαν οι εχθροί οι εκ Τριπολιτζάς ερ
χόμενοι. Βλέπων τον προφανή αυτόν κίνδυνον, μ' όλον δτι πρωτόπειρος τότε περί τα
τοιαϋτα έτρεξα με 500 σχεδόν στρατιώτας προς βοήθειόν των και μόλις ήδννήθην να
τους σώσω, αλλά καθ' ην στιγμήν εξερχόμεθα μετ' αυτών εκ τής πόλεως έφθασα»» εκεί
οι εκ Τριπόλεως 'Οθωμανοί τών όποιων εν απόσπασμα κατέλαβε τα οπίσθια μας προς
το μέρος το καλούμενον Παλιουριάς. Ή διάβασίς μας τότε κατέστη τα πλείστα επί
πονος και κινδννώδης εν τω μέσω δύω εχθρικών πυρών ευρισκόμενοι έπρεπε να άποσυρθώμεν πολεμοϋντες. οι στρατιώται μας άπειροι ακόμη τον πολέμου ετρεχον φεύγοντες εν αταξία, και εγκαταλίποντες έμέ, τον άδελφόν μου, τον Δ. Παπατζόνην, και
τον Παπαφλέσσα με μόνον ολίγους ενόπλους και πιστούς ύπηρέτας μεθ' ών πολεμοϋντες άπεσυρόμεθα παρακολουθούμενοι άπό τον έχθρόν εως τον Χαρατζάρι την βρύσην
όπου μας κατέλαβε το σκότος και μόλις ήδυνήθημεν δι' αύτοϋ να διασωθώμεν, αφ' οϋ
παρητήσαμεν τους ίππους μας. Ιδού τα εις την σύγκρονσιν εκείνην διατρέξαντα, δ Θ.
Κολοκοτρώνης τον όποιον παριστάτε ώς ήρωα τής μάχης ταύτης ήτον ήδη φθασμέ
νος εις Άτσίχολον δταν ημείς κατ επολ.εμού μέθα άπό τους εχθρούς χωρίς δχι μόνον
τον παραμικρόν κίνδυνον να δοκιμάση, αλλ' ούδε καν να τον πλησιάσωσιν οι 'Οθωμα
νοί παντάπασιν ό δε 'Ηλίας Μαυρομιχάλης επέ/ρασε δια νυκτός εις την Στεμνίτζαν,
και ό 'Αναγνωσταράς περιπλ,έον Μανιάται Φαναρϊται Μεσσήνιοι άπέρασαν εις το απέ
ναντι του ποταμού και μέρος επισθοδρόμησαν ακινδύνως φθάσαντες δια νυκτός εις τα
Σιαμετάζικα δπου ετοποθετήθησαν. Ό δε Νικηταράς ύπήγεν εις το Καλογεροβούνι
δια να κτυπήση τους άπό Καρύταιναν διαβαίνοντας εις Τριπολιτζάν Τούρκους, τοϋτο
είναι εντελώς άνύπαρκτον και ούδ' ήκούσθη, ούδ' έλαβε ποτέ χώραν ειμή εις τίνων μό
νον κεφαλών τήν φαντασίαν. 'Ενταύθα κρίνω άναγκαΐον νά σε κάμω τινάς παρατηρή
σεις ώς προς το μέρος εκείνο τής ιστορίας σας εις δ λέγετε δτι ύπήγον οι Διλιγιαννέοΐ
εις τήν πατρίδα το>ν Λαγκάδια, εσύναξαν τήν κινητήν αυτών περιουσίαν και έτρεξαν
να σωθνίσι εις τήν μονήν τοϋ Μεγάλου Σπηλ.αίου. Δεν θέλω να αποδώσω ώς προς τήν
περίστασιν ταύτην τά παρ' υμών ψευδώς και δολίως όντως ειπείν χαρακτηριζόμενα
περιστατικά εις κακήν θέλ.ησιν ή πίστιν, επιθυμώ) και ώς προς τούτο να άποδόσο) δσα
γράφετε μάλλον εις τάς όποιας σας έδωκαν εσφαλμένας και δολίας πληροφορίας' αν
προεθέμεθα τον σκοπόν νά άσφαλίσωμεν τήν κινητήν μας περιουσίαν εδυνάμεθα νά λάβω/ιεν περί τούτου τήν φροντίδα εν καιρώ πριν ή έκρραγή ή έπανάστασις τής όποιας
τον διοργανισμόν ουχί μόνον εγνωρίζαμεν άλλ.ά και προετοι μάζαμεν προ χρόνων. Δεν
λέγω δτι επράξαμεν καλώς παραμελ,ήσαντες τά τής διασώσευις τής κινητής καταστά
σεως μας καθότι αν αυτή διεσώζετο, ήθέλαμεν εισθαι πλούσιοι τήν σήμερον, πλ.ονσιότεροι ίσως δλων τών πελοποννησίοιν δ,τι εγένετο καλόν ή κακόν εκθέττω μόνον και
θέ?.ω νά αναιρέσω εν ψεύδος το όποιον προς τοις άλλοις παρεισέφρνσεν εις το Σύγ
γραμμα σας. 'Ιδού ή εκθεσις τών περιστατικών τής προσφυγής τών οικογενειών μας
εις Μέγα Σπήλ.αιον, προφανώς ήτις εδωκεν άφορμήν νά επινοήσετε δτι σκοπόν είχε
τήν διάσωσιν τον πλούτου μας. Άφ' ου διεσώθημεν ώς ανώτεροι εϊρηται εκ τοϋ κιν
δύνου τής Καρυταίνης εφθάσαμεν εγώ δ Παπαφλέσσας ό Κεφάλας και άλ.λ.οι υποδεέ
στεροι οπλαρχηγοί περί το μεσονύκτιον εις Δημητζάναν εις τήν οίκίαν τοϋ 'Αθανα
σίου 'Αντωνοπούλου γαμβρού μου, εκεί τήν νύκτα συσκεφθέντες άπεφασίσαμεν σύμ
φωνος ό μεν Παπαφλέσσας μετά τοϋ Κεφάλια νά άπέλθωσιν εις Στεμνίτζαν και σννενοηθώ>σι μετά τοϋ Κυριακούλ.η Μαυρομιχάλη Νικολάκην και λοιπών όπλ,αρχηγών
εκείνου τοϋ μέρους και συσωματωθιοσι μετ' αύτϋ)ν και συγκεντρώσο)σι στρατόπεδον
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εις την Βλαχοκερασίαν, εγώ δέ μετά τον αδελφού μου και τον Παπατζόνη να απέλθωμεν εις Λαγκάδια να συννπακουσθώμεν με τους Καλαβρυτινούς Βοστντζάνονς
και
Πατραίους οπλαρχηγούς (μη γνωρίζοντες δτι συγχρόνως διελύθησαν και αυτοί εις την
πολιορκίαν των Π. Πατρών ως εκ της έκεΐσεν άφίξεως τοϋ Ίσούφ-πασσα) και να
προμηθενθώμεν δι' αυτών ει δυνατόν 150 'Ρουμελιώτας ως μάλλον τότε εμπειροπολ,έμους δια να τους εχωμεν ώς εκτελεστικήν δύναμιν και έμψύχωσιν τών Ιδικών μας.
Την έπιούσαν λοιπόν διεχωρίσθημεν, και φθάσαντες ημείς προς τα έξημερώματα την
επαύριον εις την οίκίαν μας δεν ενρομεν παρά δύω μόνους ανθρώπους, καθότι την προλαβοϋσαν είχον φθάσει οι από Καρύταιναν διασκορπισθέντες και ανήγγειλαν εις τάς
οικογενείας μας την λειποταξίαν τον στρατού, καθώς και τον κίνδυνον εις δν ημείς
ευρισκόμεθα, λέγοντες δτι οι Τούρκοι έφθασαν φοβηθέντες λοιπόν άπαντες οι της οι
κογενείας μας ετράπησαν εις φυγην δια νυκτός άνδρες γυναίκες και παιδιά, προς το
μέρος τών Κα?*.αβρύτων δπως διασωθώσι, χυ>ρΙς ονδε ζώα να εχωσι, ουδέ να δννηθώσι
ενδύματα άλλα παρ' δσα έφεραν να λάβωσι μεθ' αυτών, πολλω μάλλον να φέρωσι και
άπασαν την κινητήν αυτών περιουσίαν, έτρέξαμεν λοιπόν και ημείς κατόπιν αμέσως
πεζοί και μόλις προς την μεσημβρίαν τους εφθάσαμεν έξωθεν τοϋ Σωποτοΰ χωρίον
τών Καλαβρύτων εξ ώρας απέχοντος της πατρίδος μας, εις τοιούτον δέ βαθμόν εύρέθημεν άπηυδησμένοι και ημείς και άπαντες οι συγγενείς μας, ώστε το έσπέ/ρας ψαγκάσθημεν νά άλατίσωμεν τους πόδας μας πληγωθέντας ώς έκ της μακράς και άδιακόπον όδοιπορίας. Την νύκτα εκείνην μάς εφθασεν ή εϊδησις δτι οι κάτοικοι τών Λαγ
καδιών και άλλων πλησιοχώρων μερών κνριενθέντες άπό φόβον και άπελπισίαν ήτοίμαζαν νά στείλωσι τονς προκρίτους των μετά τών λαγκαδινών τούρκων, τους οποίους
είχον πρότερον άφωπλισμένους και φυλακισμένους εις Τριπολιτζάν δια νά προσκυνήσωσι' β?*έποντες τον κίνδυνον τον άπειλοϋντα δια τοιούτον ολέθριου παραδείγματος
την επαρχίαν Καρυταίνης και την Πελοπόννησον δλην, την μεν οϊκογένειάν μας έπέμψαμεν εκ Σωποτοΰ εις Μέγα Σπήλαιον δια νά τεθή υπό άσφάλειαν, ημείς δε επιστρέψαμεν πάραυτα δρομαίως καίτοι πεζοί μετά τοϋ Παπατζόνη και συνάξαντες καθ' όδόν
εως 100 στρατιώτας εφθάσαμεν την Ιην Άπριλλίου Π.Μ. εις Λαγκάδια δπου εΰρομεν έτοιμους τους Τούρκους και Ικανούς προκρίτονς τών πέριξ χωρίων νά άναχωρήσωσι δια Τρίπολιν. 'Αμέσως τότε διέταξα νά φονενθώσιν δλοι οι Τούρκοι άνδρες γυ
ναίκες και παιδιά ανεξαιρέτως υπέρ τάς 250 ψυχάς, επυρπόλησα ευθύς καϊ το Ντσαμή τους και μερικάς οικίας των, και ούτως αφήρεσα εκ τών κατοίκων τά μέσα εκείνα
τοϋ νά προσκυνήσωσι, και τους ηνάγκασα νά κινηθώσι έκ νέου εις τον πόλεμον δπο)ς
η νικήσωμεν ή άπωλεσθώμεν άπαντες' τά μέτρα ταύτα ήσαν τω δντι αυστηρά και
σκληρά και εις πάσαν άλλην περίστασιν ήθελαν θεωρηθή και απάνθρωπα, αλλ' εις περίστασιν καθ' ην επρόκειτο λόγος περί της υπάρξεως μας και της υπάρξεως εν γένει
της πατρίδος ήσαν αναγκαία. Το αποτέλεσμα εγένετο αμέσως, και ουχί μόνον οι χω
ρικοί άπέβαλον πλέον πάσαν περί υποταγής προς τους 'Οθωμανούς Ιδέαν, άλλα και
ελαβον μετά περισσότερος προθυμίας τά όπλα και έτρεξαν εις το στρατόπεδον. Προ
σήψαν πολλοί εις τους "Ελληνας μομφήν δια τάς τοιαύτας σνμβάσας προς τάς 'Οθω
μανικός οικογενείας κατά την επανάστασιν σφαγάς, αλλ' αϊ σφαγαί αύται δσον απο
τρόπαιοι εις πάντα άλλον καιρόν ήθελαν φανή, ήσαν τότε δμως άναγκαίαι, πρώτον
δια νά άφαιρέσωσι άπό τά οθωμανικά στρατεύματα τους οδηγούς και τους προδότας
τους όποιους ήθελον εΰρει εις πάσαν άλλην περίστασιν μεταξύ τών αιχμαλώτων Οθω
μανών, ώς τούτο συνέβη έπι τής επιδρομής τών αράβων δεύτερον νά άφαιρέσωσιν
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άπό τους έλληνας παααν ελπίδα συνδιαλλαγής μετά των 'Οθωμανών. Άφ ου έφονεύθησαν οι 'Οθωμανοί έσννάξαμεν τους στρατιώτας δλης της "Ακωβας και Πέραν Με
ριάς τους οποίους παρέλαβεν δ αδελφός μου Δημήτριος εως 700 τον αριθμόν και κατέβη εις τον 'Αλφειόν ποταμόν καταλαβών την προτέραν του θέσιν εις ην ώχυρώθη πα
ρατηρούν τα κινήματα των Ααλαίων εγώ δε συνάξας εως 500 άλλους άπό τάς πέριξ
κο>μοπόλεις και Λαγκάδια ύπήγον μετά του Παπατζόνη εις Βυτήναν την 5 Άπριλλίου
δια να συνάξω και τους λοιπούς τών βουνών και συστήσομεν το στρατόπεδον εις την
Άλωνίσταιναν. "Εως εδώ παύω τάς παρατηρήσεις μου διότι και ο πρώτος της Ιστο
ρίας σας τόμος παύει τοϋ να με δίδη ΰλην κρίνω εν τοσούτω άναγκαϊον να σας προσ
θέσω δτι δεν πρέπει να ύποθέσητε δτι δλα δσα άλλα περιέχονται εις τον τόμον αυτόν
χωρίς να ανάγονται εις τάς άνυίτέρω παρατηρήσεις μου παραδέχομαι ώς αληθή και
γεγονότα' ουχί' ύπάρχουσιν ετι πολλά μέρη απέχοντα πολύ της ακριβείας, άλλ' εγώ
δεν επιχείρησα την άναίρεσιν ειμή εκείνων άτινα είτε εκ τοϋ πλησίον με έγγίζουσιν
είτε αντίκεινται προφανώς εις τήν άλήθειαν, ώς προς τά λοιπά, απόκειται εις άλλους
να πράξωσιν δτι εγώ πράττω σήμερον.
Τήν 30 Ίαννοναρ. 1840.

'Αθήναι.
δ πολίτης
Κανέλλας Δηλιγιάννης.

[Απάντηση

Κανέλλου Δεληγιάννη
τον

στα

Απομνημονεύματα

Φοπάκου]

[...] νά επεκταθή ή έπανάστασις εις δλην τήν χέρσον 'Ελλάδα, και εις διάφορα άλλα
μέρη δπου ύπήρχον χριστιανοί νά γενικευθή ό άγων. "Αμα λοιπόν εφθασεν εις τά Τρίκορφα, ομίλησε με τήν γερουσίαν, και μ' δλους τους εγκριτοτέρους τής Πελοποννή
σου οϊτινες διέμενον εις τήν Ζαράκοβαν μετά τής γερουσίας, και με ημάς, και εμείναμεν σύμφωνοι δι' αυτόν τον σωτήριον σκοπόν. Και ίδοποιήσαμεν τους μπέηδες αλβα
νούς και αυτοί εστειλλαν εξω τον Κοντοχαμπύμπην ύπασπηστήν τους, και ομίλησαν
Ιδίως με τον Χρηστάκην Άρτης και έμειναν σύμφοη'οι, και τήν επιούσαν έξή?ιθον οι
δύω οπλαρχηγοί, ό Έλμάζ Μέησιος, και δ Βελή Γιαήσης (καθότι ο μεν Άλιόπεης
είχε φονευθή, κατ εκείνας τάς ημέρας εις μίαν μάχην, ό δε 'Αχμέτ Τέμος άπέθανεν
άπό δυσεντερίαν) και ομίλησαν με τον Χρηστάκην, και έμειναν καθ' δλα σύμφωνοι με
τήν παρατήρησιν νά συμφωνήση και αυτός με ημάς, νά εξέλθουν δια συνθήκης με τήν
τιμήν τους άνεπιρρέαστοι, αλλά νά τοις δωθή προθεσμία νά απαιτήσουν τους μισθούς
των άπό τά χαρέμια τοϋ ΧουρσΙτ πασιά, νά τους λάβουν, και νά εξέλθουν όπλησμένοι
και ασφαλείς. Τούτο μαθόν ό Κολοκοτρώνης και οί περί αυτόν, και γνοιρίζον τον Κοντοχαμπύπην ώς ύπόρξαντα ένα καιρόν:* συλησήν του, κατώρθωσε μ' αυτούς μυστικάς τινάς συνθήκας, δια νά τους σώση δήθεν άπό ημάς τους προύχοντας, οι όποιοι
εϊχομεν σκοπόν νά τους έπιβουλευθώ)μεν και νά τους δολοφωνήσομεν, και αυτοί ώς
τούρκοι το έπίστευσαν, και έ/ιεσολλάβησαν πολλοί δισταγμοί μεταξύ ημών και αυτών
(καί κατοηέρω
ρηθήσεται).
* στο χφ. υπάρχει σημάδι ενδεικτικό προσθήκης, η οποία όμως τελικούς δεν έγι
νε από τον συντάκτη του κειμένου.
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Λέγει επίσης ό κύριος Φωτάκος δτι δια να πιάσουν οι "Ελληνες το χωρίον Μα
νησαγρά έσκαψαν γράνες κτλ.: και δτι το βράδν ύπήγαν όλονυκτής στρατιώται με ξυνάρια και φανάρια και έκαμαν γύρω τοΰ χωρίον γράνα δια πόλεμον, και άφησαν εκεί
τον Αημητράκην Αελιγιάννην με το σώμα τον, και οι άλλοι έτραβήχθηκαν κτλ: κτλ:
Φρονόν φαίνεται ο κύριος Φωτάκος, και οι έντιμοι σύμβονλοί τον, δτι γράφοντες μ"
αυτόν τον δόλιον και σκεπαστόν τρόπον, περί της κατοχές της επικινδύνου εκείνης
θέσεως τον Μανησαγρά, δτι κερδίζονν δύω σωτηρίονς σκοπούς δι εαυτούς. α ο ν δτι
καλύπτονν την άνανδρίαν και αίσχύνην τον Κολοκοτρώνη j τον Νηκήτα, τον Κολυόπονλον και τον διαβοήτον Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, ή Τασκούλια, εις τονς όποίονς
έπροτείναμεν άπαντες οι οπλαρχηγοί, και τονς ύποχρεώσαμεν νά υπάγουν να καθέξονν τον Μανησαγρά και ώς εκ της δειλίας των δεν ετόλμησεν ουδείς νά άποφασίση
νά ύπάγη. και βον νά μην δωθη τόση βαρύτης εις τον Αημητράκην Αελιγιάννην δτι είχε
τόσην τόλμην και θάρρος, και οικειοθελούς άπεφάσησεν άτρομήτως δτι πηγένει αυτός
με το σώμα του, και δεν θέλει σννδρο/ιήν καμμίαν, καθώς και ύπήγε την έσπέραν εκείνην και το καθήξε και εκαμεν δλην εκείνην την νύκτα τάφρους, και την επιούσαν εδέ
χθη την άπελπιστικήν εκείνην μάχην των Τούρκων, επίσης και την άλλην ήμέραν, και
έμεινεν ακλόνητος, και δτι η επίμονη και καρτερία τον, άπέλπησε τονς Τούρκονς, και
έζήτησαν σνμβιβασμόν νά παραδωθονν άπαντες με σννθήκην, άλλ' απλώς λέγει, δτι,
οι στρατιώται άφησαν εκεί τον Αημητράκην Αελιγιάννην, ώς αν άσήμαντον και παρακατιά εις τάς σημειώσεις τον λέγει δτι κατά την μάχην της Γράνας, έπιασαν οι Καρντινοι την θέσιν τον Μανησαγρά και δεν αναφέρει δτι την καθήξεν ό Αελιγιάννης. Έλησμόνησε φαίνεται ό κνρ Φωτάκος νά γράψη δτι τον διέταξεν ό αρχιστράτηγος, και
τον υποχρέωσε και ύπήγε.
Παρακαλώ λοιπόν τον κνρ Φωτάκον. νά θνσιάση ολίγας άπό τάς πολντίμονς
στιγμας της ιστοριογραφικής τον ασχολίας νά ανάγνωση τά απομνημονεύματα μου
εις τά όποια έχω έξιστοριμένα μέ λεπτομέρειαν δλα τά διατρέξαντα εις εκείνην την
έποχήν, δια νά ϊδη δσα συνέβησαν δι' αυτό το άντικείμενον, και νά πεισθή δτι οι πά
τρωνες του τον άνέμνξαν δωρεάν εις τά μοχθηρά πάθη των και δεν εγραψεν ονδεμίαν
Λλήθειαν.
"Ιδον και δσα γράφει περί της διαπραγματεύσεως τών τούρκων μέ τονς πολνορκονντας έλληνας δια νά παραδο>θονν μέ σννθήκην, εις τον Ύψηλάντην Κολοκοτρώνην
ώς τονς κολωσονς τον στρατοπέδου και κατόπην αναφέρει τον Πετρόπεην, τον Άναγνωσταράν, και τε/.ευταίονς, έμέ, και τον Γιατράκον, οίτινες εϊχομεν εις χ,είρας μας
τά σώματα της Πελοποννήσου. Ό κνρ Φωτάκος έως αυτήν έποχήν μέ έθεώρει ώς έφορον και φροντιστήν τοΰ αρχιστρατήγου, πώς ήδη εναρεστήθη νά μέ δώση αυτήν την
ύψηλήν τιμήν, και την ιδιότητα ώς οπλαρχηγού ! Είναι άπωρίας άξιον! Έπώρωσεν ό
θεός τήν καρδίαν αντών τών άθλ'αον ανθρώπων ένεκα τον πάθονς και της κακεντρεχείας των, και δεν έσνλο /γίσθησαν δτι είμεθα ακόμη ζώντες, και δτι ήδννάμεθα νά
διαψεύσωμεν τάς τοιαύτας σνκοφαντείας και τονς παραλογισμούς των. Τον παραπέμ
πω λοιπόν εις τα ίδια ήπομνηματά μου δια νά μάθη δσα συνέβησαν κατ' εκείνην τήν
έπωχ?ρ>, και δτι ό παρ' αυτού πανηγυριζόμενος αρχιστράτηγος έπιβουλεύθη προδοτικώς και ημάς και τήν πατρίδα, και κατέστρεψε, και τους πρωταθλητάς και προταιτίονς αρχηγούς της ελληνικής πα?.ιγγενεσίας, τον Παπαλέξην και τον Θεοδωράκην
Αελιγιάννην, έσωσε και τονς αδελφούς τον τους αλβανούς μπέηδες, και τους εστειλλεν εις τήν 'Λρβανιτιάν, δια τους μέλλοντας σκοπούς του.
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Λέγει επίσης δτι δεν έγινεν ουδεμία συνθήκη με τονς εντοπίους τούρκους, αλλά
μόνον με τονς αλβανούς εκαμεν δ Κολοκοτρώνης σννθήκην, εν γνώσει τον Κανέλλον
Δελιγιάννη, τον Πλαποντα, και τον Υψηλάντη, διότι οι αλβανοί εις αντονς έμπιστεύοντο, και οτι κατ αυτήν την σννθήκην ύπεχρεώνετο υ Κολοκοτρώνης να δώση ένέχειρα τον άνεψιόν τον Χρηστάκην, και άλλους, και ό Κανέλ?.ος Αελιγιάννης τον άδελφόν
τον τον Νικολάκην Λελιγιάννην, και να τονς σννοδεύση ό Πλ.αποντας να άπέλθονν,
κτλ. κτλ. Ψεύδεται άναισχύντως ό κύριος Φωτάκος και οι σύμβουλοι τον, και κατά
τούτο, καθώς και δι' δλα τα αντικείμενα δσα έως εδώ έγραψαν, καθότι, δχι οτι δεν
ήκολονθησε το τοιούτον, άλλ' ουδέ καν έπέρασε ποτέ άπό την ίδέαν μον, να σνγκατατεθώ να προδώσω εγώ την πατρίδα μον, να σώσω τονς καταστροφείς αυτής άλβανονς,
χωρίς να γνωρίζουν όλοι οι εκεί συναγμένοι πρόκριτοι και αρχηγοί της Πελοποννήσον, μήτε με τον Ύψηλάντην αντάμωσα ποτέ να ομιλήσω δια κανέν άντικείμενον κα
θότι προ ολίγων ημερών είχε γίνη εκείνη ή καταχθόνιος σννωμωσία να δολοφονήσονν τονς δσονς ήτον συναγμένοι εις την Ζαράκοβαν προκρίτονς και γερονσιαστάς της
Πελοποννήσον, και κατόπιν τούτων απαντάς ημάς, δια τονς έθνοκτώνονς σκοπούς
των, και έσώθημεν ώς εκ θαύματος τον θεον. Και δσα αναφέρει δτι προέκνψαν έως
δτον εξήλθον οι αλβανοί, και τονς διέσωσεν ο Κολοκοτρώνης είς το Μπετινάκη, είναι
δλ.α παραμορφωμένα ανούσια ληρήματα των μεντώρων τον κυρίου Φωτάκου, κομπορόημοσύναις, και πλάσματα της ιστορικής τον άγχεινοίας, και είναι ανεπίδεκτα
πάσης άνασκεβής.
Λέγει τελενταίον δτι, άφ' ου ό Κανέλλος ίελιγιάννης δεν έστειλε τον άδελφόν
τον οεχέμη, άπό τότε έπιάσθη ή έχθρα με τον Πλαπούταν. Ποίαν λοιπόν λογικήν άπάντησην να κάμη τις εις τοιούτα δργανα της σνκοφαντίας και της κακεντρεχίας; 'Εάν
εγώ εΐχα σννθήκην προφορικήν, ή γραπτήν με τονς αλβανούς, ουδέποτε ήθελε φανό)
άπιστος, και επίβουλος, ά?.?.' ήθελε την διατη [ρήσω υπέρ πάντα άλλον. "Εγώ μάλιστα
προ τριών ήμερων, δταν εμαθον την έπιβονλήν τον Κολοκοτρώνη και σνντροφίας όπον
νπεχρέωσα τονς μπέηδες, δια νά άναβάλλονν δια τινάς ημέρας την έξαγωγήν τον Παπαλέξη και τον Θεοδο>ράκη, οΐτινες έκινδύνενον εις θάνατον να μήν ενγονν ζώντες αντοι
οι δύω ένδοξοι κολωσσοί, και τονς γίνονν πρόσκωμα είς τονς προμελετημένους αντε
θνικούς σκοπούς των, (καθότι αντοι ήτον οι αξιότεροι πάντων) νπήγον και ήντάμοισα
και τους δύω αντονς μπέηδες, και τονς εϊπον δτι ο μέν Παπαλέξης άπέθανεν έκείνην
τήν στιγμήν, ό δε Θεοδωράκης κινδννεύει καθώς έμάθομεν, και, αν άποθάνη και αυ
τός, θά τονς πληρώσετε με ποταμούς αλβανικών αιμάτο)ν. Και κατεταράχθησαν, έκοιτάχθηκαν μεταξύ των, και είπε τονρκιστι ό Έλμαζ πέης. Μας ήπάτησαν οι άπιστοι,
και θά χαθώμεν. 'Λπάντησεν ό Βελι πεης, λέγον. 'Εκείνοι όπον ήτον αίτιοι νά καταστραφώμεν, άς το εΰρονν άπό τον Θεόν. "Εστειλλαν ενθνς και τον ενγάλλαμεν, και
φθάσας εις τήν πύλην τών Καλαβρύτοη>, έξέπνενσε, και μας ήφεραν τον νεκρόν τον.
Δια τάς λοιπός λεπτομερίας δσας αναφέρει, περί σννθηκολογιών μεταξύ ελλήνων και
τούρκων, και δσα σννέβησαν τήν αποφράδα και τρομεράν έκείνην ήμέραν τήν 23 Σε
πτέμβριοι' εΐναι δλ.α παραπεποιημένα, και δεν εχοισιν ουδεμίας αληθείας. Και, έάν
δέν δνσαρεστήται ό κύριος Φωτάκος, ας ανάγνωση και τά εδικά μον απομνημονεύμα
τα, καθότι και είς θέσιν εϊμην, και είς περιοπήν πολύ άνωτέραν τον Φωτάκου, και είς
ώρν/ιοηάτην ήλικίαν, και δύναμη να φρονώ, δτι γνωρίζω καλλήτερα και άπό αυτόν,
και άπό πάντα αλ.λον, τά σνμβεβηκότα της εποχής εκείνης.
Λιά δέ τονς νπέρ 300 άλβανονς όπον γράφει δτι έκλείσθησαν είς τά κονάκια τον
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σαραγιού, και νπήγεν ό Κολοκοτρώνης να τους σώση, και δεν ένεπιστενθησαν, και δτι
τους εκαυσαν μέσα δλονς κτλ. αυτό είναι δλως διόλου άνούσιον ψεύδος, καθότι μήτε
υπήρξε τούτο, μήτε ήκούσθη, και πρώτψ ήδη φοράν παρουσιάζεται προς δόξαν τον
αρχιστρατήγου.
"Ιδον και δσα αναφέρει, δτι, νπήγεν ό κυρ Φωτάκος εις τοϋΔημητράκη
Δελιγιάννη
το σπήτη, και δεν τον επεριποιηθηκαν επαξίως της υψηλής θέσεως του, και δτι δ Δελιγιάννης έξύβρυσε τον Κολοκοτρώνην, και ό Φωτάκος ύπήγε κάί τοϋ το άνήγκειλλε,
και Ι τοϋ επήρε τά συχαρίκια, αυτοί δέ τοϋ απήντησαν δτι τώρα όπου έπήραμεν την
Τριπολιτσάν ας λέγουν δτι θέλουν, και, δτι έχουν δίκαιον παιδή μον! διότι βλέπουν
τους τούρκους σκοτωμένους, με τους όποιους είχαν μαζυ την εξουσίαν, και τώρα την
επήρε το έθνος, και, δτι αν εγελάσθηκαν και έκαμαν την επανάστασιν, ήλπιζαν να κλη
ρονομήσουν τους τούρκους, και γίνουν αυτοί εις τόν τόπον τους, αλλ' αργά το έσυλογίσθηκαν! "Ιδον δσα ό Κολοκοτρώνης εϊπεν εις τον εξ άπορήτων και υπααπηστήν του
δτι ημείς εγελασθήκαμεν και εκάμαμεν την επανάστασιν με την ελπίδα να κληρονομήσωμεν τους τούρκους, καϊ εις την αλλην σελίδα λέγει πάλιν δτι μετά την αλωσιν της
Τριπολιτσας, άλήθευσεν εκείνο όπου προεμάντευσεν ό αρχηγός του, δτι οι πρόκριτο1
μετενόησαν δια το κίνημα, επειδή, αντί αυτών, εφάνησαν οι καπεταναίοι με τόν 1 .
Ύψηλάντην δυνατώτεροι, και ελαβον την επιρροήν τοϋ λαοϋ της Πελοποννήσου, και
δτι ημείς εσκέφθημεν νά μην άφήσομεν τόν Κολοκοτρώνην νά πάρη το φρούριον των
Πατρών, επειδή αν ήθελεν ύπάγη, ευθύς τοϋ το παρέδιδον οι τούρκοι, και δτι είχε και
γράμματα από τους φίλους τον τους πέηδες αλβανούς εκ Τριπολιτσάς, προς τους εν
Πάτραις αλβανούς, δτι, άμα φθάσει εκεί ό Κολοκοτρώνης νά τοϋ παραδώσουν το φρού
ριον κτλ. κτλ.
'Απαντώ εις τόν περινούστατον κύριον Φωτάκον, δτι δλαι αύται αί φαντασμαγορίαι της παραδώσεως των Πατρών, είναι έκτοτε χαλκευμέναι από την νψηλαντοκλεπτικήν και τνχωδιωκτικήν μερίδα και ήδη άπανθισμένη από την Χαλιμάν τοϋ απο
νενοημένου Σπηλειάδη, και παραπέμπω αυτόν εις τά απομνημονεύματα μον εις τά
όποια εχω με λεπτομέριαν τά συμβάντα της εποχής εκείνης, και τά αίτια της εικονι
κής εκείνης έκστρατίας τοϋ αρχιστρατήγου και συντροφιάς, και ελπίζω δτι θέλει πεισθή εις τόν ορθόν λόγον, και κρίνω περιττήν πάσαν αλλην άνασκεβήν.
"Οσον δέ δτι εγελάσθημεν και εκάμαμεν την επανάστασιν, με την ελπίδα νά άντ ικαταστήσομεν ημείς τους τούρκους, και έπειτα μετημελήθοιμεν δια το κίνημα, επειδή
αντί ημών, εφάνηκαν οι καπεταναίοι με τόν Ύψηλάντην δυνατώτεροι και ελαβον την
επιρροήν τοϋ λαοϋ τής Πελοποννήσου κτλ., απαντώ εις τόν κύριον Φωτάκον δτι ημείς
οι πρόκριτοι, εκάμωμεν τρεις επαναστάσεις. Μίαν οι πρόγονοι μας, άπατηθέντες από
την 'Ρωσίαν, μίαν κατά τά 1808 και 1809 έπή / και έπεκαλέσθημεν τήν συνδρομήν
και προστασίαν τοϋ δυνατοϋ εκείνου αύτοκράτορος τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος, καϊ
ένεκα περιστατικών απροσδόκητων άπετύχομεν, και έκτοτε ήτον έγκεχαραγμένη εις
τάς καρδίας μας, ή άπελευθέρωσις τής πατρίδος μας άπό τόν προαιώνιον ζυγόν. καϊ άμα
ενρωμεν άρμοδίαν τήν περίστασιν εις τόν σχηματισμόν τής Ιδανικής εκείνης εταιρίας
των φιλικών, τήν εγκολπώθημεν, καϊ με το επιχείρημα αυτό, τήν ενεργήσαμεν, τήν
διοργανόσαμεν διά τρομερών και ανήκεστων εις τήν ιστορίαν των εθνών κινδύνων καϊ
απελπισίας, με τήν προφανή καταστροφήν μας, καϊ τήν εκινήσαμεν εν γνώσει αυθορ
μήτως παρθένον και άγνήν, άνευ ουδέ συμφερόντων καθότι ημείς εϊχομεν κολωσαίαν
κατάστασιν χρηματικήν καϊ κτηματικήν, εχαιρόμεθα τήν άγάπην και έμπιστοσύνην
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δλων ανεξαιρέτως των πελοποννησίων δια τάς προς αυτούς παντοτεινάς
ευεργεσίας
μας, και ουδέποτε εφαντάσθημεν να άντικαταστήσωμεν τους τούρκους καθώς έμπαβώς και αΐσχρώς μας συκοφαντούν οί αγνώμονες και απελπισμένοι ούτοι τυχοδιώκται,
των οποίων την ζωήν διεσώσαμεν πολλάκης από τους τούρκους, με κίνδυνον της εδι
κής μας. και ταύτα γράφοντες, φρονούν δτι καλύπτουν επίβουλον άγνωμοσύνην τους.
'Αλλ' ουδέποτε πάλιν έφανταζόμεθα δτι, ελθόντες αυτοί οι απονενοημένοι να λΛβουν
μέρος εις τον αγώνα, άνευ ούδενός βοηθικοΰ μέσου δια την πατρίδα, άφ* ου ημείς τα
εϊχομεν δλα προετοιμασμένα, δτι ήθελε συλλάβουν τοιαύτην στυγεράν ίδέαν να μας
δολοφωνήσουν. 'Εκινήσαμεν λέγω αυτόν τον κολωσαίον μοχλόν, πότε! επί της τρο
μερός εκείνης συμμαχίας δλων των τυράννων της γης, και ή θεία πρόνοια ηύδόκησε,
και επροχωροϋσε με γιγαντιαία βήματα. Σινήχθησαν και δλοι οί διασκορπισθέντες έλ
ληνες ένεκα τών καταπιέσεων και καταδιώξεων της τουρκικής καταδυναστείας, και
ελαβον και αυτοί μέρος εις τον αγώνα, και με άδεφικήν ενωσιν και συμφωνίαν ετρέξαμεν εις αυτό το στάδιον. Άλλα κατά θείαν παραχώρησιν και κακήν τύχην της πα τρίδος, άφ' ου έπάτησε τό έδαφος της Πελοποννήσου ό κουφόνος και άθλιος εκείνος
'Υψηλάντης, με εν μέρος κακούργων δολοφώνων και τυχοδιωκτών, εύρόντες και τους
λεγόμενους κλέπτας, Κολοκοτρώνην 'Αναγνωσταράν Φλεσαίους Νικήτα
Κολιόπουλον, και άλλους τοιούτους, ή πρώτη τους φροντίς εστάθη ή συνομωσία πώς να κατα
στρέψουν τους νοήμονος προκρίτους, τους οποίους ύπόπτεβον ποοσκώματα τών κα
κούργων σκοπών τους, να καταστήσουν την Πελοπόννησον μίαν μολδοβλαχικήν όσποδαρίαν. Και φθάσαντες από τό "Αστρος εις τα Βέρβενα έκατόρθωσαν την στυγεράν
εκείνην συνομωσίαν νά μας δολοφωνήσουν, και ή θεία πρόνοια μας διέσωσε άπό τάς
άδελφοκτώνους χείρας των. Μετά τό περιστατικόν τούτο, έφθασαν κατά θείαν παρα
χώρησιν, και τα άλλα δύω μακιαβελικά όργανα, ό Μαυροκορδάτος και ό Νέγρης, και
πλήθος φαναριώτων τυχοδιωκτών απατρίδων και απελπισμένων, και άπαντες αυτοί
ώς εκ συνενοήσεως και προθέσεως νά δολοφωνήσουν ημάς, άλλ' ή θεία πρόνοια μας
διέσωσεν άπό τάς επίβουλους και δολοφώνους χείρας των.
Τό νά επαναλάβω δλας αύτάς τάς θλιβεράς αναμνήσεις, επιλήψει με διηγούμενον
ό χρόνος, και παραμπέμπω τον κυρ Φωτάκον εις τά ίδια απομνημονεύματα μου, και
τον παρακαλώ νά τά ανάγνωση και φρονώ δτι θά αίσθανθή εις ποίον χάος παραλογι
σμών J τον εριψαν οί όδηγήσαντες αυτόν νά συγγράψη τοιαύτην άνούσιον και εμπαθή
ίστορίαν, δια νά καλύψουν τάς αίσχρουργίας των.
"ϊδον και δσα αναφέρει δτι εις τό σαράγη ύπήγον οί πρόκριτοι και καπεταναίοι
και τό κατέλαβαν, και δτι εκεί, ήταν τά πολυτιμώτερα πράγματα τού πασιά, καί πολ
λών άλλων αγάδων και επισήμων τούρκων, και δτι δια συνεργίας αυτών, εβαλλαν φωτιάν, καί έκαψαν τό σαράγη, καί οϋτως αυτοί επήραν τά λάφυρα κτλ. κτλ. 'Αναιδε
στέρα συκοφαντεία, καί αισχρότερα παραμόρφο>σις της αληθείας, φρονώ δτι, άπό αυ
τήν δεν γίνεται μεγαλητέρα, καί θεωρείται ασέβεια, νά προσπαθούν αυτά τ à απονε
νοημένα όργανα τοϋ κλεπτικού συστήματος νά προστρίψουν μώμον εις τον άκυλήδωτον χαρακτήρα προσώπων εγνωσμένων καί σεβαστών. Αυτόπτης τών γεγονότων εις
εκείνην την περίστασιν, ομολογώ εν συνειδήσει, τά γεγονότα, καθώς ήκολούθησαν.
"Αμα εγινεν ή έφοδος, καί είσήλθον τά ελληνικά στρατεύματα, συνήχθημεν άπαντες
οί οπλαρχηγοί καί πρόκριτοι εις τον "Αγιον Νικόλαον, καί ομόφωνους άπεφασήσαμεν
νά στείλλομεν μίαν έπιτροπήν εκ τών εγκριτωτέρων, καί εψηφήσαμεν, τον Πετρόμπεην, τον 'Αναγνώστην Δελιγιάννην, τον Κρεβατάν, τον Κανακάρην, τον Νικό).αν
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Ταανέτον, και τον Βαρβάτψ εκ Βυτίνας, και φρουράν αυτής τον Π. Γιατράκον με
στρατιώτας να καταλάβουν το σαράγη, να το φυλάξουν άπό την συρροήν των στρα
τεύματος, να φυλάξουν τα χαρέμια των πασιάδων, τον καημακάμψ τον κιαχαγιάμπεην, τον μπινά έμείνην και όλους τους αυλικούς, δια να χρησιμεύσουν έπειτα εις
άνταλλαγήν αιχμαλώτων, και λίτρα άπό τους βεζυράδες. Και άμα έφθασαν εκεί το
κατέλαβαν, και έμειναν εις το εξω σαράγη (σελαμιλίκια) και έσύναξαν τους άνω ειρημένους και τους έφύλαττον, εις δε την θύραν των χαρεμιών (γυναικονίτην) έθεσαν
φρουράν δννατήν, νά τά σώση άπό την λεηλασίαν. Ό αρχιστράτηγος κατεγίνετο τότε
δια νά σώση τους αδελφούς του αλβανούς, και έμενε μ' αυτούς την νύκταν εκείνην εις
το χωρίον Μπετενάκη, και την πρωίαν, άφ" οΰ τους εξεύγαλλεν συνοδευμένους με τον
Κολυόπουλον και άλλους, ήλθε μέσα πρό\μεσημβρίαν. "Ολοι οι έλληνες γνωρίζουν or,
ημείς οι προύχοντες και πρόκριτοι εϊχομεν εις χείρας μας προ της αλώσεως της Τριπολιτσάς πολλούς επισήμους Τούρκους.'Ο Ζαίμης, ό Σ. Χαραλάμπης εϊχον τον βοεβόδαν "Αρναούτ άγαν, τον'Αλαή μπέη και άλλους επίσημους τούρκους αιχμαλώτους είςτά
Καλάβρυτα. Ό Μαυρομιχάλης είχε τον βοεβοδα Σουλεημάν αγάν Άρναουτογλή, ενα
μπέη κοροιναϊον και άλλους επισήμους τούρκους, εδώ είσαν 42 οϊκογένειαι τούρκους
Λαγκαδινούς και τόσους άλλους επισήμους σπαοίδες και αγάδες ύπερ τους 350 ό άρχιερεύς Μοθώνης, ό Γρηγοριάδης, ό Πονηρόπουλος εϊχον δλους τους Άρκαδινούς αγά
δες και μετά την άλο)σιν της Τριπολιτσάς, ό Κυριακούλης και ό Γιατράκος είχαν τον
Κιαμούζ πέη, τον μουκαπελεσι εφένδην και άλλους, ο Κρεββατάς τον Κακίους εφένδην
τον ύιόν τοϋ Μεχμετ πασά ημείς μετά του Παπατσώνη εϊχομεν τά χαρέμια τοϋ Χουρσιτ πασά ύπερ τάς 70 γυναίκας τον δευτέρ κιαχαγιάν, τον Σιακήρ πέην και άλλ,ους
επισήμους αγάδες, τους επισήμους αυλικούς, τον καημακάμην, τον κεχαγιά πέην τον
μπινά εμείνην και τόσους άλλους, και τους εϊχομεν άδελ.φούς, (κατά την φράσην τοϋ
στρατάρχου τοϋ Φιοτάκου) ή αν εστοχαζόμεθα νά τους σώσωμεν δια κερδοσκοπίαν ή
δια άλλα αίτια, ποίος ήδύνατο νά μας εμποδήση τότε; 'Εάν ήθέλαμεν δέν τους μετεκομίζαμεν δλους αυτούς εις τάς επαρχίας μας νά τους διασώσωμεν δι' ϊδιον συμφέρον
καθώς εσωσεν ό Κολοκοτρώνης τους αλβανούς, και τους εστειλλεν εις την 'Ρούμελην
και κατέσφαξαν και ήχμαλώτησαν τόσους χριστιανούς. Λεν τους διεφιλάττομεν και
ημείς (εάν εϊχομεν ιδιοτελείς σκοπούς) καθώς έφύλαξεν ό Κολοκοτρώνης και οι υιοί
του τους σιεχνεησίπηδες έως τους 1824 και τότε εστειλλεν τον Σημή εφένδην (ήδη
Σημή πασιά) εις την Αϊγυπτον, και αυτός έπαρακίνησε και εμψύχωσε τον Μεχμετ
άλή πασιάν, και εστειλλε τον υϊόν του τον Ήμπραήμ πασιάν εις τήν Πελοπόννησον
μαζύ με αυτόν και 64.000 στρατόν και με τόσους στόλους, και κατέστρεχρεν ολην την
Πελοπόννησον και το Μισολόγγι, και εφοινεύθησαν ύπερ τάς 10.000 χιλιάδες άνδρες,
και ύπερ τάς 50.000 γυναικόπαιδα επήρεν αιχμαλώτους; Και αύτοι εκάθοντο εις το
Παλαιοφρούριον της Καρύταινας ανύποπτους και κατεβασάνιζον και κατεπίεζον άπανθρώπως και τήν έπαρχίαν της Καρύταινας, και τάς πέρυξ αυτής, και ουδέποτε επλησίασεν ό Ήμπραήμ πασιάς ή τά στρατεύματα του εκεί χάριν των σιεχνεησήπηδων
άλΧ άπερνοϋσαν μακρόθεν, και άπό εκεί και άπό τοϋ Παλούμπα, τοϋ Κολυόπουλου,
και έλεη/.άτουν ακαταπαύστως τήν λοιπήν έπαρχίαν, και ολην τήν Πελοπόννησον;
και έπειτα επώλησαν και τους αδελφούς του και επήραν 150.000 γρόσια. Δεν έβαστούσαμεν και ημείς τους επισημότερους μπέηδες και αγάδες νά τους πωλ.ήσοψεν καθώς
εβάσταξαν αύτοϊ / τά εθνικά φρούρια τοϋ Ναυπλίου δια της αίσχροτέρας αυθαιρεσίας,
και δέν τά παρέδιδον εις τήν νόμιμον κυβέρνησιν τοϋ έθνους και τους δύω πασιάδαις,
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τον Άλή πασιάν και τον πρώτον μονχαφούζην και διεπραγματεύθηκαν με τον νποναύαρχον γάλον Δερνγή να λάβουν μίαν μεγάλην ποσότητα χρημάτων, νά τους δώ
σουν, και έστειλλαν τον Κουβαράν να τα παραλαβή εις το Βούρηση, και επρόλαβεν 6
τότε νεοδιορισθής φρούραρχος, και έφυλάκησεν αυτόν, και άπεμάκρυνεν και το πλοίον
εκείνο δπερ είχε τα χρήματα νά παραλαβή τονς πααιάδες. "Ολοι οι πελοποννήσιοι
γνωρίζουν 'ότι εις την αρχήν της επαναστάσεως κατέσφαξα άνιλεώς υπέρ τονς 350
τούρκους λαγκαδινονς καϊ άλλους, και μετά την πτώσιντής Τριπολιτσας υπέρ τους 500
τούρκους, τους Τρασιταίους και άλλους έξωθεν των Μαγονλιάνων. Τα χαρέμια των
βεζνράδων, τονς άνω είρημένους, καημακάμην και λοιπούς τους :ταρ£(5ωκα εις κατ
άπόψασιν όλων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχηγών εις τον Πετρόμπεην, τον
δέ Μονσταψάμπεην, δευτερ κιαχαγιά, Σακίρ μπέη και λοιπούς εις την πρόνοιαν της
νεοσυστηθείσης κυβερνήσεως, καΐ ουδέποτε συνέλαβαν ιδέαν συμφερόντων, παρά μό
νον την σωτηρίαν της πατρίδος .'Εάν εϊχον την ψυχήν και την καρδιάν των απονενοη
μένοι αυτών συκοφαντών μας, τό)ν λεγόντο)ν δτι εϊχομεν αδελφούς τονς τούρκους
έπρεπε και νά σνλογισθώ νά φυλάξω εν μέρος εκ τών έγκριτωτέρων, δια νά τους εχω
δια τον λόγον άτι, αν ποτέ ήθελε πέσουν αίχμάλωται ai οικογένειαι μας (αί όποϊαι
εύρίσκοντο εν τω μέσω όλων τών κινδύνων του πολέμου) νά τους άνταλάξω, ή δλους
ή εν μέρος εξ αυτών. Άλλ' ουδέποτε συνελλάβομεν τοιαύτην Ιδέαν, ούδ' ήθελήσαμεν
να τάς έξασφαλήσωμεν εις την άλλοδαπήν (καθώς άλλοι ήκολούθησαν) άλλ' άπεφασίσαμεν νά καταστραφώμεν 'όλοι μαζύ υπέρ της πατρίδος, j Ta χαρέμια τών βεζνρά
δων βλέποντα την άπελπησίαν αυτήν, καϊ δτι έμειναν αιχμάλωτοι, άφ' ου προηγουμέ
νως επήραν επάνω τους δσους πολιτίμους λίθους //ctoyaotrctç και άλλα πράγματα εΐχον, να τα διαφυλάξουν, από δέ τα εκλεκτότερα άλλα πράγματα δσα τους άφησαν οι
αλβανοί, έδωσαν τρία καν τέσσερα φορτία, έκαμαν άπόφασιν και εβαλλαν πυρ εις αυ
τό το πολυτελέστατον παλάτη καϊ το κατεπυρπόλησαν, κινούμεναι ως γυναίκες αύται
από φανατισμόν, νά μήν μείνη τοιούτου παλάτη, και πολύτιμα έπιπλα εις τάς χείρας
τών γκιαούροιδων (άπιστων) και έθεσαν το πυρ μέσα είς τονς γνναικονοίτας, και αύ
ται έξήλθον και εστέκοντο εις τήν αύλήν.'Άμα έκόρωσεν ή πυρκαίά, την ίδεν ή επιτρο
πή, και μας Ιδοποίησε, καϊ εν άκαρεΐ ετρέξαμεν, εγώ, οι αδελφοί μου Δημητράκης
και Νικολάκης, και ό Λ. Παπατσώνης με έπέκεινα τών δισχιλίων στρατιωτών,αλλά
δεν ήδυνήθημεν νά σώσωμεν εν μέρος εξ αύτοϋ. Τα χαρέμια μένοντα εις τήν αίσχάτην
άμηχανίαν ιστάμενα έξωθεν εις τήν διάκρισιν τών ακράτητων στρατιωτών, και διαβαίνον εγώ εκείθεν, άφ' οΰ με έγνώρησαν, επεκαλέσθησα τήν συνδρομήν μου νά τάς
σώσω και αμέσως τα επήρα /ί' όλους τους ανωτέρω αξιωματικούς, και τάς είσήγαγον
εις το περιτειχισμένον κήπον τον σαραγιού και έθεσα γύρωθεν φρουράν, και έμεινα
δλην τήν νύκταν εκεί μετά τον Παπατσώνη και τά διεσώσαμεν και τήν επαύριον συν
ταχθέντες άπαντες, τά έπαραδώσαμεν ανέπαφα εις τον Πετρόπεην και τά διεφύλαξεν
μεχρισότου έσυστήθη ή εθνική κυβέρνησις, και τά παρέδωκε. Ή δέ επιτροπή εκείνη,
τήν οποίαν άναιδώς συκοφαντούν οι σύμβουλοι του Φωτάκου, δχι μόνον δτι δεν ήτον
άνθρωποι δια λαφυραγωγίαν, αλλ' ουδέ τον εαυτόν τονς νά διασώσουν είς τοιαύτην φρυκαλαίαν περίστασιν δεν ήδύναντο. Παραπέμπτω λοιπόν τον κύριον Φωτάκον εις τά
απομνημονεύματα μου, δια νά ϊδη τά καθέκαστα της περιστάσεως εκείνης, καθότι
(ατυχώς δια τήν πατρώα j δεν ευρέθη τήν νύκταν εκείνην μέσα, δια νά φώτιση τάς επερ
χόμενος γεναιάς, επειδή και κατεγίνετο μετά τοϋ αρχιστρατήγου να έξασφαλήσονν
τους αλβανούς.
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"Οτι δε από τα έναπολειφθέντα λάφυρα τον σαραγιού, έκαμαν τέσσαρα μερίδια
και έπήρεν ενα δ Μαυρομιχάλης και 'Αποστόλης, ενα ό Πάνος Κολοκοτρώνης, και δ
Τσανέτος, και ό 'Αναγνωσταράς κτλ. ουδέποτε συνέβη τούτο, ή ήκούσθη, και δτι εί
ναι και αυτό άνούσιον ψεύδος τον Φωτάκον, γίνεται δήλον δτι ό Πάνος και ό Γενναίος
Κολοκοτρώνης ήτον πηγεμένοι πρότερον εις την Βοστήτσαν με τον Ύψηλάντην, και
μετά εξ ημέρας ήλθαν εις Τριπολιτσάν, και ελαψνραγώγουν μερικούς αδυνάτους στρατιώτας και τους πολίτας.
"Οσα δε αναφέρει εϊς την σελ(ίδα) 134 περί αλβανών και τοΰ Κολοκοτρώνη, εί
ναι ανούσια ληρήματα, με τα οποία φρονεί δτι θα σνστήση και θα βαρύνη την νπεροχήν τοΰ αρχιστρατήγου τον, τα όποια είναι μηδενός λόγου άξια.
Άνέγνωσα και δσα αναφέρει από την σελ^ίδα) 135 εως 146 και ίδον τα περί τον
ερχομού τον Κολοκοτρώνη εις τα Μαγούλιανα, και εκείθεν εις τα Ααγκάδια, προς
παρηγορίαν δήθεν της οικογενείας των Αελ.ιγιανναίων, και της χήρας τοΰ εις την φνλακήν αποθανόντος αδελφού των Θεοδωράκη, και δτι άμα τον είδομεν, εκρύφθημεν,
και δεν επαρονσιάσθημεν εις αυτόν, κτλ.. Είναι άληθινόν δτι ό Κολοκοτρώνης ήλθεν
εις την πατρίδα μας Ααγκάδια δια δύω λόγους. α ο ν να δείξη πλαστήν οικειότητα, να
απόδειξη εις τον κόσμον δτι, δεν ήτον ένοχος εις την έπιβονλήν έκείνην, (ώς όπισθεν
την εξέθεσα) τοΰ θάνατον τον μοναδικού εκείνον ανδρός τον Θεοδωράκη με τονς μπέ
ηδες αλβανούς, και βον να μην πιστεύσονν δλοι οι Πελοποννήσιοι, δτι είμεθα συγχυ
σμένοι, δυσαρεστημένοι και διηρημένοι, δια να κατορθώση μετά τον 'Υψηλάντη και
της λ.οιπής σνντροφίας τον, την εκλογήν των πληρεξουσίων δια την εθνικήν σννέλενσιν να έξασφαλήσονν τονς προμελετημένονς σκοπούς των.
Το δτι ημείς εκρύφθημεν και δεν επαρονσιάσθημεν εις αντόν είναι γελοιοδέστατον εις την φύσιν τον, καθότι άπό ποϊαν αίτίαν ήθελε να τον φοβηθώμεν. Εις έκείνην
την επυνχήν, εγώ ενρέθην εις ταίς "Ακωβες μετά τοΰ Νικολάκη, δ Δημητράκης και ό
Πανάγος εϊχον απέλθη εις την Πέρα Μεριάν, δ 'Αναγνώστης εκατοικοϋσεν εις την
Βυτίναν, ό Άνάστος και δ Κωνσταντάκης ενρίσκοντο εκεί ασθενείς, εκ της τρομερός
εκείνης επιδημίας, και την άπονσίαν μας αυτήν την μετεχειρίσθη επιχείρημα παρα
πόνων, να δικαιολογή τονς έπιβόλονς σκοπούς τον.
"Οσα δε αναφέρει εως τέλους της σελ(ίδας) 146 είναι ψεύδη ανούσια, κομπορρημοσύνη άνάλατη, δλα παραμορφωμένα με τον αυτόν εκείνον τρόπον, με τον όποιον
δαφνοστολίζει τον μονα/δικόν αυτόν άνδρα, τον άρχιστράτηγόν τον. Τον παραπέμπω
λοιπόν εις τα ίδια απομνημονεύματα μον, εις τα όποια έχω εξιστορημένα τα τότε διατρέξαντα μ' δλην τήν αλήθειαν γνμνήν και αν αγαπά ας τα ανάγνωση, δια να γνωρίση
εις πόσον βαθμών παραλογισμών, σνκοφαντιών, και έρεσχελιών τον εριψαν οι μέντο
ρες τον, δια σκοπούς εδικούς τονς, και απέχω από πάσαν αλλην παρατήρησιν.
'Ίδον και δσα αναφέρει περί τών άθλιων και ανόητων εκείνων προκηρύξεων τοΰ
'Υψηλάντη, ή μάλλον ειπείν τών περικλιόντων αυτόν κολάκων τυχοδιόκτων και τοΰ
κλεπτικον συστήματος, δια να σχηματήσονν τήν εθνικήν πρώτην έκείνην συνέλευσιν,
υπό το πρόσχιημα αυτής να βάλλουν εις πλήρη ένέργειαν τονς έθνοκτόνονς σκοπούς
τονς, να δολοφονήσουν 15 ή 20 εκ τών προκριτοτέρων τής Πελοποννήσου, και τα μνστυκοσνμβούλεια τα οποία έγίνοντο ακαταπαύστως εις τήν κατοικείαν
τοΰ'Υψηλάντη
μετά τοΰ Κολοκοτρώνη, 'Αναγνωσταρά, Φλέσια, Κολυόπονλον, Βασίλη Πετιμεζά,
Νηκητα, Κεφάλ,α και συντροφιάς, να ενρονν τον άρμόδιον καιρόν και τρόπον να κατορ
θώσουν αυτήν τήν μυσαοάν άδελφοκτονίαν. "Ολ.α αυτά τα σχέδια των γνωρίζωμεν κα-
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τά γράμμα, και δια να αποφύγουν, oi νοήμονες και φρόνιμοι πρόκριτοι Πελοποννήσιοι
την χύσιν τον αδελφικού αίματος, νπεχώρησαν φρονίμως και άπαθώς, και άπήλθον
εις την Πιάδαν άπτοήτως και σννεκρότησαν την τω ώντι εκείνην εθνικήν σννέλενσιν,
και εριψαν τον άκρογωνιαϊον λίθον της ελληνικής παλιγγενεσίας, και δεν έπτοήθηκαν
άπό τάς ανόητους άπειλλάς αυτών των απονενοημένων τυχοδιωκτών και κενοδόξων,
και ετελείωσαν την σννέλενσιν επιτυχώς, και έσχημάτησαν τάς τμηματικός
αρχάς,
και το βονλεντικον και έκτελεστικόν σώμα, άνευ της συγκαταθέσεως τώι> άνω είρημένων και δεν ήδννήθη ούδ' ε'ίς εξ αυτών τών απονενοημένων να λ.άβη μέρος, ή θέσιν
εις αυτήν την κνβέρνησιν, άλλ' εσχη/ιατίσθη άπο τα σπλάγχνα τοϋ έθνους, και μετά
τινας ημέρας, άφ' οϋ έθεσαν τα πάντα εν τάξει άτρομήτως, άπήλθεν εις την Κόρινθον
ή κυβέρνησις σνσωματομένη, δια την παράδωσιν τοϋ φρουρίου και το παρέλαβε.
Παραπέμπω λοιπόν τον κυρ Φωτάκον, και πάντα άλλον, εις τα Ιδια απομνημο
νεύματα μου, νά ιδή τα διατρέξαντα εις την επωχήν εκείνην, δια την αισίαν αποπεράτωσιν πάντων αυτών, δια την άποτνχίαν εννόητον της εφόδου τον Ναυπλοίου, και δια
τα λοιπά γεγονότα. Και τον παρακαλώ νά άποφανθή, εις τι συνίστατο ή απόλυτος υπε
ροχή και δύναμις των δύω κολωσών τον δράματος του; και ποιον σκοπόν έκατόρθωσαν με τά τοσαύ/τα στρατηγήματα και σχέδια τους; Το γελοιοδέστερον δε πάντων
είναι το γράμμα όπου γράφει δ μοναδικός ελευθερωτής της Έλ.λάδος τοϋ αντιπροσώ
που του τοϋ διαβόητου Κωσταντή 'Αλεξανδρόπουλου στεμνησιώτου γενικού πληρε
ξουσίου του δτι τον εδιώρησε εις την κοινήν πελοποννησιακήν και τών νήσων, βουλ.ήν
και γερουσίαν νά έπιφέρη το Ιδιον του πρόσωπον, και νά προεδρεύη ως ά?.λος αυτός,
κτλ., κτλ., (μοναδικόν άκουσμα εις την Ιστορίαν τοϋ κόσμου) και άτι νά τοϋ στείλλη
και ενα βρακί]. Και με τούτο θέλει νά υπόδειξη ό κυρ Φωτάκος τήν στοϊκήν άπάθειαν
και άκτημοσύνην τοϋ αρχιστρατήγου του, δτι δήθεν άπήχεν από πάσαν άρπαγήν και
αίσχροκέρδιαν δεν είχε νά κόμη ούδ' εν βρακή. Ό κυρ Φωτάκος εγνώρηζε το σύστημα
τοϋ Κολοκοτρώνη όπου αυτός ήτον συνειθησμένος πατροπαραδώτως δποϋ ποτέ δεν
ίπλήρωνε κάνέν πράγμα άφ' δσα επερνε, άλλ' ουδέ και τον μπαρμπέρην ό όποιος τον
έξνράφηζε, ουδέ τά καρφοπέταλα τών άλογων του, ουδέ ουδέ ουδέ. Εις τήν Ζάκυνθον
δπου διέμενε τόσα ετη, δεν είχε τίποτε, και μόλις επορίζετο τον επιούσιον άρτον.
Όταν εύγήκεν εις τήν Καλαμάταν δεν είχε ενα λεπτόν, και τον εφοδίασεν ό Παπατσιόνης με ΐππον και με έξοδα, επίσις και ol Μαυρομιχάλ.αι. Εις τήν διάρκειαν τοϋ α
γώνος κάνέν εμπόρων δεν Ίδαμεν νά κάμη δια νά κερδήση ποσότητες. Αυτά τά παλά
τια τά όποια έχει ό υιός του τρία εις τάς 'Αθήναζ, δύω εις το Ναύπλιον και άλλα, αύτάς τάς μεγάλ.ας Ιδιοκτησίας όπου έχει εις τον Κιουλού Ταπεύ, εις τήν Δαλαμανάραν,
εις τον Βάλτον και "Αργός, εις τήν Κόρινθον, τους Μύλους εις τήν Μεσσινίαν, και τόσα
άλλα κινητά, πολύτιμους λίθους μαργαρίτας χρυσόν και άργυρον και άλλα, τά όποια
άποτελ,ονν κωλωσαίαν κατάστασιν, πόθεν τά απέκτησε; 'Επιθυμούσα νά μας βεβαίω
ση ό κύριος Φωτάκος και οι μέντορες του (αν γνωρίζουν) νά μάς εϊπονν, ποϋ είναι ή
κτηματική καϊ χρηματική κωλωσαία κατάστασις, τών αρχηγών και αυτουργών της
ελληνικής επαναστάσεως; τών Δελιγιανναίοίν; τον Ζαίμη; τοϋ Αόντον; τοϋ Φωτήλα;
τοϋ Παπαλέξη, τοϋ Θεοχαροπούλον; τοϋ Αόντον πατραίον, τοϋ Παπαδιαμαντοπούλου, τών Συσύνων, τών Βιλαέτων, τών Άχόλχον, τοϋ Γρηγοριάδη, τών Κανελ.αίων,
τών Ζαριφαίων, τών Παπατσώνων, τών Καλ,αμαριωτών, τοϋ Πονηροπούλου, τοϋ
Χρηστακοπούλου, τοϋ Ταμπακοπούλου, τοϋ Παλαμύδη, τοϋ Βάρβογλ.η, τοϋ Κρεβατά,
τών Με?.ετοπούλθ)ν και τόσων άλλων ευκατάστατων, οιτινες άφ' ού εθυσίασαν τάς
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κολ.ωσαίας καταστάσεις των εύθορμήτως εις τον άγύ")να, σήμερον υστεροϋνται των
απολύτως αναγκαίων του ζην, καταχρεομένοι και ύποβλεπόμενοι, και δεν εχονν μι
κράν τινά καλύβην να κατοικήσουν, κατήντησαν οι άθλιοι ένεκα της μνησικακίας και
τον ίωβόλου πάθους των, άξιοι οίκτου!
"Οσα δε αναφέρει περί της παραδώσεως του φρουρίου Κορίνθου κτλ., είναι πα
νομοιότυπα και πανομοιόμορφα μεταπλασμένα καθώς και δσα άλλα ε/ρα^αΐ' ψεύδη
εως αυτήν την επωχήν, τα όποια καταντούν μηδενός λόγου άξια, και ανεπίδεκτα λο
γικής απαντήσεως.
' Ανέγνωσα και το δεύτερον μέρος των απομνημονευμάτων του κυρίου Φωτάκον
και συντροφιάς, με προσοχών, και ϊδον τα εν αύτω ένδιαλαμβανόμενα, (τα όποια είναι
ετι μάλλον τετορ /νευμένα, και με περισσοτέραν άγχίνοιαν), εις τα όποια διαπραγματέβεται περί τοΰ διοιρισμοΰ του στρατάρχου, ως γενικού αρχηγού παρά της νεοσυστηθείσης τότε κυβερνήσεως δια την πολυορκίαν των Πατρών, και τα συμβεβηκότα εις
την ξερκικήν εκείνην εκστρατείαν του. Λεν εΐχον οϋτε την διάθεσιν ούτε την πρόθεσιν
να αναπτύξω αύτάς τάς ψευδολογίας και τάς κομπορρημοσύνας τών μεντόρων τοΰ κυ
ρίου Φωτάκον, άλ?' επειδή αυτά ετυπώθηκαν και διενεμήθησαν εις διάφορα μέρει,
και επειδή ουδείς εξ αυτών όσοι τά έλαβαν γνωρίζει τά καθέκαστα, τά πρό της επα
ναστάσεως και τά μετά τήν επανάστασιν συμβεβηκότα, ιδίως δε at επερχόμενοι γεν
ναίοι πειθανόν νά τά πιστεύσονν δλα, ή μέρος εξ αυτών, ώς γραφέντα άπό τον ύπασπηστήν και εξ απορρήτων τοΰ άλλου Ναπολέοντος της άναγεννηθείσης 'Ελλάδος, έκρινα
καθήκον μον να άνασκεβάσο) δλας αύτάς τάς •ψευδολογίας, και τάς παραμορφώσεις,
ώς ύπάρξας ενεργός αυτουργός και αρχηγός του αγώνος, και αυτόπτης και μέτοχος
όλων τών συμβεβηκότων τής Πελ.οποννήσου, και μέρος της Στεραιάς 'Ελλάδος, δια νά
αναπαύσω τήν συνείδησίν μου, να μην μολυνθή και ή αθάνατος Ιστορία τοιούτου εν
δόξου έθνους. Και λέγει δτι ό στρατάρχης Κολοκοτρώνης, άφ' ου έδιωρίσθη πολυορκητής τών Πατρών όνεχώρησεν άπό τήν Κόρινθον, άφήσας εκεί τους πολιτικούς δσοι
ήλθαν άπό τήν Πιάδαν, και άλλους δσοι έτυχαν εκεί, και τον 'Αναγνώστην
Πετνιιεζάν τον τακτικόν πολυορκητήν τής 'Ακροκορίνθου, και παρέλαβον το φρούριον, κτλ.,
κτλ., δστις έχει μόνον τον κοινόν νουν, δύναται νά έννοήση αυτούς τους ανούσιους πα
ραλογισμούς. Εις τήν Κόρινθον ήτον τότε συσωματομένη δλη ή Κυβέρνησις, ό 'Ανα
γνώστης ο Πετυμεζας ήτον τότε οπλαρχηγός τής επαρχίας Κορίνθου. Λερβενογωχωρίων, του Πόρου, και τής Αίγίνης, με έπέκεινα τόίν δισχιλίων στρατιωτών άπ αρχής
πολιορκητής, καθ' δλα ανεξάρτητος ανώτερος και δυνατώτερος άπό τον Κολοκοτρώνην.
'Ερωτώ τον ύπασπηστήν του Κολοκοτρώνη και τους μέντωράς τον νά μας εξηγήσουν,
εν ποία δυνάμει άφησε αυτός τήν κυβέρνησιν τοΰ έθνους, και ενα άνεξάρτητον άρχηγόν
και πολ,υορκητήν δια νά περιλάβουν το φρούριον; Κατήντησαν ο'ι άθλιοι καταγέλαστοι
μ' αύτάς τάς κομπορρημοσύνας και τους παραλογισμούς.
Λέγουν συν τούτοις δτι, ή διαίρεσις ήτις άνεφάνει εις Τριπολιτσάν μεταξύ τών
Αελιγιανναίων και τοΰ Κολοκοτρώνη, τώρα παρουσιάζεται υπό άλλο πρόσχημα δτι
δεν ήθέλ,αμεν δήθεν τον Πλαπούταν νά εχη τό τμήμα τής Αιοδώρας, και δια τούτο δεν
ήθέλαμεν νά ΰπάγομεν υπό τάς διαταγάς / τοΰ Κολοκοτρώνη, και δτι άνακατώνωμεν
τά πνεύματα τής επαρχίας μας και δτι ό έρρεθισμός κατήντησε κορυφωμένος και α
συμβίβαστος, και ακολούθως λέγουν πάλιν δτι συνήχθησαν οι πρόκριτοι επαρχιώται
μας εις τήν Βυτίναν και απεφάσισαν εκ συμφωνούν νά μας αγαπήσουν, και νά γένη
ή στρατολογία, νά ύπάγομεν δλοι υπό τάς διαταγάς τοΰ Κολοκοτρώνη, και δτι έδει-
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χναμεν δτι εΐμεθα σύμφωνοι με τον λόγον, άλλ' εις τά πράγματα είμεθα ενάντιοι, κα
θότι νπήγομεν καθένας με το στράτενμα τον τμήματος μας, και έπιάσαμεν θέσιν χωριστήν, αλλ' εΐμεθα πάντοτε ύπό τάς διαταγάς τον Κολοκοτρώνη, κτλ., κτλ.,
Ό κύριος Φωτάκος και συντροφιά έχασαν φαίνεται πάν αίσθημα, και πάσαν αι
δώ, και γράφονν δ,τι τονς έκατέβασε το κεφάλη τονς, πράγματα μηδόλως νπάρξαντα' λέγονν δτι έγινε σννέλενσις των προκρίτων και καπεταναίων εις την Βντίναν κτλ. !
πράγμα το όποιον το ακούω μετά 38 ετη, και το όποιον, δχι δεν ήκολούθησε, άλλ'
οντε ητον δυνατόν να γίνη εις τοιαύτην έπωχήν, άλλα μήτε τον Κο?.οκοτρώνην ίδον
μετά την άλωσιν της Τριπολιτσας πέντε σχεδόν μήνας, 'έως τα τέλη τον φευροναρίου,
μήτε καμμίαν άλληλογραφίαν εϊχομεν, μήτε με ίδοποίησε ποτέ δτι τον έδιώρησαν άρχηγόν δια την πολνορκίαν των πατρών, μ' δλον όπου εγνωρίζαμεν τον εικονικοί· αυτόν
διωρισμόν, δτε άνταμώθημεν άπαντες οι οπλαρχηγοί εις το Σαραβάλη και έκανόνισα
ποϊαν θέσιν να καταλάβη έκαστον σώμα ανεξαρτήτως τον άλλον και ουδέποτε έσυλογίσθημεν ήμεϊς να είμεθα ύπό τάς διαταγάς τον Κολοκοτρώνη, καπετανίσκοι και μπονλονξίδες τον, και τάς αιτίας, δια τάς όποιας νπεκρίθημεν δτι σνγκατατεθείμεθα, και
άπαντήσαμεν εις την νεοσνστηθείσαν τότε κνβέρνησιν δτι τον δεχόμεθα δια τον τύπον,
και είκονικώς αντόν ώς άρχηγόν. "Οσα αναφέρουν εις την έπωχήν έκείνην είναι δλα
πλάσματα της φαντασίας των, έρεσχελείαι και ψεύδη άναίσχηντα. Παραπέμπω λοι
πόν τονς μέντο)ρας τον κυρ Φωτάκον εις τα απομνημονεύματα μου, εις τα όποια εχω
λεπτομερή έκθεσιν δι' δσα ήκολονθησαν, άπό την πτώσιν της Τριπολιτσας, σνμβεβηκότα της εκστρατείας εκείνης μέχρι της εις το ZVzoa/iciAry άνταμώσεώς μας και κρίνω
περιττήν πασαν άλλην άπάντησιν.
Λέγει επίσης ό κύρ Φωτάκος δτι όδηπορούντες άπό την Γαστούνην δια τάς Πά
τρας, έφθασαν εις την Άχαΐαν, εκεί εϋρον τον Πλαπούταν, τον Γενναϊον, τον Τσανέτον και άλλονς, και τον διαβόητον Άποστόλην Κολοκοτρώνην και δτι ό 'Αποστόλης
Κολοκοτρώνης ενρεν ένα τούρκον σημαντικόν μέσα εις ένα σχοϊνον, και τον έφόνευσε
κτλ. 'Απαντώ εις τον κύρ Φωτάκον δτι αδικεί και συκοφαντεί τον στρατηγόν
Άπο
στόλην Κολοκοτρώνην, καθότι αυτός εις δλον το οκταετές διάστημα τον αγώνος ουδέ
ποτε ευρέθη εις μάχην, άλλ' ουδέ μακρόθεν ίδε το πνρ τον εχθρικού πολέμου, το ό
ποιον το γνο>ρίζει δλη ή Πελοπόννησος, καθότι κατεγίνετο αενάως νά συνάζη α'ιγιδοπρόβατα γελάδια, και άλλα ήδη νά τά έναποταμιέβη εις της Κανδήλας το μοναστήρη
(δια το γένος).
"Οσα δε αναφέρει δια την σνμπλοκήν την οποίαν έκαμαν εις τον "Ισαρι και Τσου
καλά μέ τονς εχθρούς, ώς και αντήν την έχει παραμορφωμένην, και δεν γράφει ονδεμμίαν άλήθειαν. Τον παραπέμπω λοιπόν εις τά απομνημονεύματα μου εις τά όποια
εχω εξιστορημένα δλα δσα συνέβησαν εις / την έκστρατείαν έκείνην ώς αυτόπτης και
αντονργός αντής, μέχρι τής εις το Σαραβά?.η άνταμώσεώς μας την 28 φενροναρίον.
Ουδόλως δμως αναφέρει υ κύρ Φωτάκος και σνντροφία δτι και ημείς οι δύω αδελφοί
Δελιγιανναϊοι μέ έπέκεινα των χιλίων πεντακοσίων, τον έκλεκτώτερον στρατόν τής
Καρύταινας, ό Ζαίμης μ' δλον τον στρατόν τών Καλαβρύτων, ό Αόντος μέ τον Μελετόπονλον και δ Σιέκιερης μέ τους βουνησίους τής Τριπολιτσας, δλοι όμοϋ νπέρ τάς
τεσσάρας χιλιάδαις, έάν έστρατοπεδέβαμεν εις τά Νεζερά πρότινυιν ημερών, και αν
έλάβομεν μέρος ένεργητικόν και ημείς εις αυτήν τήν μάχην μέ τον νεοελθόντα τότε
Κακλαμάν πασιάν, και τούτο εικάζεται δτι δια νά μήν έλαττωθή ή παντοδυναμία του
στρατάρχου, μας αναφέρει τροχάδην, και δτι εΐμεθα καπετανίσκοι του γενικού άρχη-
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γον, ωσάν τον Λεχονρίτην, τονς Κονμανιοτέονς Πετνμεζαίονς και αλλονς τοιούτους,
{mo τάς διαταγάς τον. "Ας ΐδη λοιπόν τα απομνημονεύματα μου και δύναμαι να πι
στεύω δτι θα μείνουν κατησχιμένοι δια τάς εκ τον Ίωβόλον πάθους γραφείσας ερεαχελείας και κομπορρημοσύνας των.
Λέγει δτι την α'ΐν τον μαρτίον έστρατοπέδενσεν δ Κολοκοτρώνης εις το Σαραβάλη και με εξ ήμιση χιλιάδας πελοποννησίους και τινάς ζακυνθίονς, και δτι άμα έφθα
σαν εκεί, εβαλλαν τα τύμπανα δλα μαζί) και εκτνπούσαν εις θέσιν νψηλήν, και δτι οι
τούρκοι εύγήκαν επάνω εις το ψρούριον, και τους έφάνη πολύ παράξενον, επειδή πρώτην φοράν εβλεπον τοιούτον θέαμα, κτλ. Κατήντησαν οι άθλιοι καταγέλαστοι, γρά
φοντες τοιαύτα ανούσια ληρήματα! "Ολη ή Πελοπόννησος γνωρίζει δτι, άπο τάς Πά
τρας, εως το Σαραβάλη είναι τρεις σχεδόν ώρας άπόστασις, ώστε δχι άνθρώπονς δεν
εβλεπον οι Τούρκοι, δχι τύμπανα δεν ήκούον (αν ήτον και εκατόν) άλλα κανόνια αν έρίπτοντο, ήτον αδύνατον νά ακουσθούν.
"Οτι δεν είχεν ό στρατάρχης εξ ήμεισι χιλιάδες στρατόν, καί δτι είχεν νπό τάς
διαταγάς τον, τονς δελιγιανναίονς, τον Ζαΐμην, τον Κωνσταντήν Πετνμεζάν (ό ό
ποιος ήτον αρχηγός δλον τον στρατεύματος της επαρχίας Γαστούνης), τον Σιέκιερην,
τον Λόντον, και άλλονς, είναι γελοίον εις την φύσιν τον αντό, καθότι, καθείς εξ ημών
είμεθα καθ' δλα ανώτεροι από αυτόν, και ανεξάρτητοι ό εις τον άλλον, και οι όμονοοϋντες και όμοφρονονντες είμεθα πάντοτε σύμφωνοι δι' δσα άπέβλεπον δια τήν σωτηρίαν της πατρίδος. Και ό Κολοκοτρώνης δεν ήδυνήθη τότε, μ' δλην τήν (κατά τον Φωτάκον) παντοδυναμίαν τον νά άποτρέψη τονς τον τμήματος Ήλιοδώρας καπεταναίονς
και στρατιώτας νά μήν άκολονθήσονν εμέ, άλλα νά νπάγονν με τον Κολνόπονλον, και
/<' δλονς τους φοβερισμονς τονς όποίονς τονς έκαμε, αψήφησαν, και δεν τον ήκονσαν
και τον Κολνόπονλον τον ήκολούθησαν μόνοι οι σνγχώριοί τον Παλονμπέη τριάντα
καν σαράντα, και μ' αυτούς τον ονομάζει ό κυρ Φωτάκος όπλαρχηγόν / καί δεν εφαντάσθη ποτέ δτι ήδννατο νά εχη ημάς ωσάν τον Κολνόπονλον, τον Λεχονρίτην, και τον
Βααίλην καί Νικολάκην Πετιμεζαίονς νπό τήν όδηγίαν τον.
Λέγει δτι μετά ταύτα ό αρχηγός έμοίρασε τάς θέσεις, καί εστειλλε τους Πετιμεζαίους με τους Καλαβρυτινούς δσους είχαν, καί δσονς είχεν ό Ζαΐμης, δηλαδή τον
Γεώργην Λεχονρίτην, καί έπιασαν το Γεροκομίον, καί δτι ό Ζαΐμης εκοιμάτο εις το
μοναστήρη Όμπλόν εως δύω ώρας μακράν από το στρατόπεδον, καί έπηγενοήρχετο
όποτε ήθελε κτλ. "/Ι ς μάθουν λοιπόν οι μέντωρες καί σύμβονλοι τον κύρ Φωτάκου
δτι, τον Ζαΐμην καί Λόντον τους ενρομεν ημείς σνσωματομένονς εις τά Νεζερά δταν
εφθάσαμεν εκεί κατά τάς 17 φενροναρίον με έπέκεινα τών χιλίων πεντακοσίων, έπει
τα ήλθε καί ό Σιέκερης, και σνσωματωθέντες άπήλθομεν εις τον Μπαμπιώτη καί
Μπονμπα δταν εφθασεν ό Κακλαμάν πασιάς εκεί καί επολεμήσαμεν μαζύ ύπήγομεν
εις το Σαραβάλη, μαζύ έμοιράσαμεν τάς θέσεις, καί εως τάς 18 μαΐον δτε άνεχώρησα
εγώ μετά τον Γιατράκον καί τον Κνριακονλη Μανρομιχάλη δια τήν Λντικήν 'Ελλάδα
μαζύ ετρέχαμεν εις δλας τάς μάχας, καί ουδέποτε εχωρίσθημεν, καί ούδεμίαν φοράν
άπήλθεν εις τον Όμπλόν ώς ψενδώς καί έμπαθώς άναφέρονν, νομίζοντες δτι με τοι
αύτα ληρήματα, μηδενίζονν τήν άξίαν τών αντονργών καί προμάχων της πατρίδος.
Λέγονν δτι ό αρχηγός έμοίρασε τάς θέσεις, καί δτι εστειλλε τονς Πετνμεζαίονς
με δσονς στρατιώτας είχεν δ Ζαΐμης κτλ., καί έπιασαν το Γεροκομεϊον, καί τονς
Κονμανιωταίονς με δλονς τους στρατιώτας της επαρχίας τών Πατρών, καί έπιασαν
τήν θέσιν τοϋ Κυνηγού κτλ. "Ας μάθουν λοιπόν δτι τους Πετνμεζαίονς, και τους Κου-
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μανιωταίονς εως μέ 150 στρατιώτας οι οποίοι τους ήκολ.ούθουν ώς τότε, τους άπέβαλον ό Ζαΐμης Σ. Χαραλάμπης Θάνος Κανακάρης Λόντος, και Κωνσταντής Πετνμεζάς κακήν κακώς άπό την πολυορκίαν των Πατρών άπό τα μέσα τοϋ Όκτωμβρίον ώς
υπόπτους προδωσίας και ώς ύψηλαντοκολοκοτρωνίζοντας, και το Γηροκομεϊον το κα
τέλ.αβον τότε οι καπεταναίοι τοϋ Ζαΐμη ό Καρατσιάς και 6 Φραγκάκης, και οι εδικοί
μου ό Καραλής και Καπογιάννης με 600 εκλεκτούς στρατιώτας, ό Κωνσταντής Πετυμεζάς με τον Χρύσανθον Σνσίνην κατέλαβον τον Παλαιόπυργον, δ Ζαΐμης και Λόν
τος κατέλαβον, τα Ψηλά 'Αλώνια μέχρι της 'Εγλ.υκάδας, εγώ μετά τον αδελφού μου,
κατελάβομεν τήν Έλεκάστραν και το ΛΊσχατοβοννη / ό Σιεκιέρης κατέλαβε τοϋ Σαΐταγα τον ληνόν. δ Νενέκος ό Μαγιάς και οι Κονμανιοταίοι και οι άλλοι καπετανίσκοι
τών Πατρών υπό τήν όδηγίαν τοϋ Θάνου Κανακάρη πάντοτε υπάρχοντες, κατέλ.αβον,
τοϋ Κυνηγού υπό τήν όδηγίαν τοϋ Ζαΐμη και Λόντου. ό δε Κολοκοτρώνης κατ' επίμονον αΐτησίν του, διά λόγους ανωτέρους, έμειναν με τον Κολυόπουλον και ΓενναΙον εις
το Σαραβάλ,η, τρεις ώρας μακράν τών Πατρών, διά νά έχουν άσφαλισμένην τήν πολώτιμον ζωήν τονς. "Οτι εγώ κατέλ.αβον το Πουρναρόκαστρον, είναι ψεύδος άναίσχυντον και εμπαθές. Παραπέμπω λοιπόν τους μέντωρας τοϋ κυρ Φωτάκου και τους άμερολείπτους τους άναγνώστας εΙς τα απομνημονεύματα μου, εις τα όποια εχω εξιστο
ρημένος δλ.ας τάς λ,επτομερίας τών τότε συμβεβηκότων και ας κρίνουν άπαθώς.
"Οσα δε αναφέρει διά τήν μάχην τών 2 μαρτίου, είναι δλα μεταπλασμένα παρα
μορφωμένα και μηδόλως ύπάρξαντα. Είναι δέ γελοίου γελοιοδέστατον νά γράφουν δτι
έπιασαν δύω Λαλαίους τούρκους, και δτι τους εδοχκεν ο στρατάρχης τά δπλα τους και
τους εστειλλχν οπίσω εις το φρούριον, και δτι παρήγγειλλχν εις τονς Λαλαίους, δτι
είναι φίλοι τους και δεν νπήγε νά τους πολχμήση, κτλ., κτλ., και δτι ό Γενναίος εχώΘη είς τον πόλεμον και εφάνη παλικάρη, και δτι ένας Λαλιώτης τούρκος, άφ* ου ήκονσε τονς ελ.λ.ηνας νά τοϋ φωνάζουν, «κοντά Γενναίε Κολοκοτρώνη», επέταξε τά άρματα
του, και τον αγκάλιασε, και αν μεγα).όσωμος εκρύβη εις τάς άγκάλας τον, και δεν ήδννήθησαν νά τον φωνεύσουν οι στρατιώται κτλ, και δτι ό πατέρας του, άφ' ου το έμαθε
τον εστειλλεν οπίσω εις τάς Πάτρας /ιέ τά άρματα του. Λυτοί οΐ άνθρωποι, κατήντησαν είς τόσην άκρισίαν, ώστε, δ,τι όνειρεύωνται, τά πιστεύουν, και τα διαδίδουν ώς
ιστορικά γεγονότα, πράγματα τά όποια είναι απίστευτα και είς τον κοινόν νουν έχον
τα, και αν ό Γενναίος ήτον τότε εις κατάστασιν νά εμβη εις τόσον βαθμον εις τον πό
λεμον, παιδάριον δεκαεξαετές, τοιαύτης αδυνάτου κατασκεβής και κράσεως, και νά
συλλ.άβη Λαλιώτην τούρκον δ διεδώσθη, και αν συνέβη τούτο! αλλά πώς ήτον δυνα
τόν νά κάμη τοιούτον αριστούργημα, και νά μήν το μάθομεν και ημείς οι όποιοι είμε
θα συμπολ.εμισταί; ή πώς εως τώρα δεν έγινε τοιούτον ήρωϊκον κατόρθωμα γνωστόν;
άλλα το μανθάνομεν μετά 38 ετη; Είναι άξιον άπωρίας το τοιούτον και αυτών τών
ανθρώπων ή τόση άναισχυντία, και ασυνειδησία!
'Εξακολ.ουθοϋν οι μέντωρες τοϋ κυρ Φωτάκου νά εξιστορήσουν τήν καταπληκτικήν εκείνην μάχην της 9 μαρτίου, και αρχίζουν άπό το ψεύδος, και καταντούν είς τήν
αίσχάτην μοχθηρίαν. "Αν έπρεπε νά γράψουν δέκα ψεύδη και παραλογισμούς, να ει
πούν τονλάχι/στον και μίαν άλήθειαν. Άλλα διά νά καλύψουν τήν αίσχύνην τους τήν
άνανδρείαν τους, και τά λοιπά κακουργήματα τους, τά όποια γνωρίζουν δλ.οι οι έχέφρονες "Ελλ.ηνες, καταφεύγουν είς το ψεύδος, είς τάς συκοφαντίας, εις τάς παραμορ
φώσεις της αληθείας, νομίζοντας μέ τά τοιαύτα δόλια και ασθενή επιχειρήματα τους,
νά πείσουν τους μή γνωρίζοντας τά πραγματικώς διατρέξαντα είς το δωδεκαετές διά-
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στημα τοϋ πολνάθλον εκείνον αγώνος μας, καί γράφουν δτι οι προύχοντες της Πελο
ποννήσου και οι προκριτότεροι των επαρχιών, οί ενεργοί, αυτουργοί και αρχηγοί αυ
τής της επαναστάσεως, εκκίνησαν αυτήν ακουσίως, άλλοι άπό χρεοκοπίαν και άλλοι
να την εμπορευθούν δια συμφέρον, και δτι, οί σωτήρες του έθνους ήτον αυτοί, οι απά
τριδες οί τυχοδιώκται οί φερέοικοι οί απελπισμένοι, οι λ.ησταί, οϊτινες δεν είχον τί
ποτε να χάσουν, ούτε οικογενείας εϊχον εις τήν Πελοπόννησον, ούτε ιδιοκτησίας, οϋτε
σχέσεις, ουδέ κάνέν προσόν, ώστε αν δεν επετύγχανεν ο άγων, ύπέστρεφον πάλαν όθεν
ήλθον, και δτι ημείς μετημελήθοιμεν όπου εβλέπαμεν φονευμένους τους αδελφούς μας
τους τούρκους, και επροσπαθούσαμεν νά τους άντικαταστήσομεν, και αυτοί επροαπάθουν νά απαλλάξουν τον λαόν, άπό τον νέον ζνγόν τον εδικόν μας κτλ, κτλ.
Λέγουν δτι κατά διαταγήν τοϋ Κολοκοτρώνη νπήγενον 100 στρατιώται εις το
Αίσχατοβοννη σνναλλαζόμενοι κάθε πρωί άπό διάφορα ονόματα, και δτι οί τούρκοι
εξελ.θόντες νυκτός τους επήραν τήν θέσιν τους. Ψεύδος αίσχρόν και άναίσχυντον ! κα
θότι τήν θέσιν αυτήν τήν κατείχεν ό Δημητράκης Δελιγιάννης, και ουδέποτε οί Κονμανιωταίοι, ή άλλοι στρατιώται, άλ.λά μήτε σημαιοφόρος εφωνενθη, μήτε αημαίαν
μας επήραν. Λέγουν δτι διετάχθησαν και άλλ.οι νά υπάγουν, και τους επήραν και αυ
τούς, άλλα δεν λέγουν ποίος τους διέταξε, και πότε ύπήγον, καθότι ό στρατάρχης ήτον
τρεις ώρας μακράν, και αν τους διέταττε έπρεπε νά φθάσουν μετά εξ ώρας εις το πε
δίον της μάχης, και δτι οί τούρκοι μας έπήρον απαντάς εμπρός, και δλον εν μάς έκίνον.
Λέγουν δτι οί τούρκοι τους επήραν γύρω το Γηροκομίο και τους έκλεισαν, και τους
εκτυποϋσαν με τά κανόνια, και δτι εκλ.εισαν και τον Σαιταγα τον ληνόν, και μάς έκννήγησαν δλ.ους, και μάς εμάκρνναν, και έγιναν κύριοι της πεδιάδος εως τον ποταμόν,
κτλ, και δτι αυτό ακολουθούσε άπό τήν αύγήν εως το δειλινόν, και δλον εν j μας εκινούσαν, και ποία ήτον ή τόση δειλία μας; διότι δεν ήτον εκεί ό στρατάρχης Πελισιέ,
ο νικητής τοϋ Μαλακώφ. Λέγουν επίσης δτι ό 'Ανδρέας Ζαΐμης ήρχετο άπό τον Όμπλόν, και τον εκυνήγησαν οί τούρκοι, και εκόντεψαν νά τον πιάσουν ζωντανόν, και δτι
οί καπεταναίοι ήτον δλοι άνω κάτω, και εγώγγειζαν κατά τοϋ αρχηγού, και αλλάς
τοιαύτας χρενδολογίας παραμορφοψένας και μεταπεποιημένας, άπανθήσματα άπό τήν
Χαλιμάν τοϋ μοχθηρού Σπηλιάδη, και πλάσματα τής φαντασίας των, προσπαθούντες
με τοιαύτα ανούσια καί ασθενή επιχειρήματα νά καλύψουν τήν άνανδρείαν, και τάς
αίσχρουργίας τοϋ αρχιστρατήγου τους. Άλ,λ' εις ποίον μέρος τοϋ κόσμου ή εις ποίον
έθνος, ή εις ποίους στρατούς ήκούσθη ποτέ, νά γίνεται μίαν τοιαύτη απελπιστική μά
χη, άνισος καθ' δλα, καί να διαρκέση υπέρ τάς δέκα ώρας, και ό αρχηγός νά μην ευρί
σκεται εκεί μαζύ με τον στρατόν, αλλά νά τήν διοική άπό τρεις ώρας μακράν; (κατά
τον Φωτάκον) και βλάξ αν νπάρχη τις, δεν είναι δυνατόν νά το πιστεύση!
Παραπέμπω
λοιπόν και τον κύριον Φωτάκον, και τους μέντωράς τον, και πάντα άλλον ενσννείδητον και άμερόληπτον άναγνώστην, νά αναγνώσουν και τά εδικά μου απομνημονεύματα
και τοϋ κυρίου Φωτάκου, καί ας κρίνουν άπαθώς, ποίος γράφει ίστορικάς άλ,ηθείας,
και ποίος υπερφυσικός κομπορρημοσΰνας και ας καταδικάσουν τον ψευδόμενον εις
τήν κοινήν γνώμην, καί εις τήν άποστροφήν των επερχομένων γενναίων, καί απέχω,
άπό τά λοιπά καθέκαστα, καί άπό πάσαν άλλην λ,επτομερή εξιστόρησιν τών γεγονό
των. Είναι παράδοξον νά μην καταδεχθή ό κυρ Φωτάκος νά κάμη τήν τιμήν ώς συνεπαρχιώτης, νά άναφέρη, δτι εύρέθοιμεν καί ημείς εις εν άκρον τής μάχης εκείνης, ή δτι
ελάβομεν μικρόν τι μέρος εις αυτήν, καί ερίψαμεν εν τουφέκι. Ώς καί δια ενα εβραίοι·
τον όποιον σννελάβομεν ζώντα μαζν με 18 άλλους τονρκονς άνατωλίτας, καί αυτόν
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δεν μας τον χαρίζει δτι τον αννελάβομεν ημείς, αλλά δτι τον έπιασαν οι στρατιώται
τον Σιέκιερη δντες κλεισμένοι εις τον ληνόν τοΰ Σάίταγα, και τον επήρα έπειτα εγώ,
λέγει δτι ήτον σαράφης τον Κακλαμάν πασιά, πώς δεν τον έκράτησαν οι Κολοκοτρο)ναΐοι, να τον έμπορενθοϋν και αυτόν καθώς τους σιεχνεησίποιδες; "Ω, εις πόσην μωρίαν κατήντησαν αύτοϊ οι άθλιοι άνθρωποι ένεκα της ιοβόλου μνησικακίας!
Λέγει ό κυρ Φωτάκος επί τέλονς δτι άφ' ου οι τούρκοι ένόμησαν την ψευγάλαν
τών έλ?.ήνων προ της μάχης δτι ήτον στρατήγημα τοΰ Κολοκοτρώνη, δεν εύγήκαν
πλέον, πανστρατιά κτλ, και δτι μετά την περίψημον έκείνην μάχην έπέρασεν δ Γεν
ναίος Κολοκοτρώνης κατά διαταγήν τον πατρός του εις την 'Ρούμελην, εις το Μισολόγγι, και δτι κατόπιν αύτοΰ δ Κανέλλος Δελιγιάννης μετά ταΰτα πάλιν δ Γιατράκος
με τους Μιστριώτας κτλ, είναι απορίας άξιον πώς δ κύριος Φωτάκος έκατέβη εις τα
σιών μετριοπάθειαν, και δεν λέγει δτι δ αρχιστράτηγος διέταξε και εμέ, και τον Γιατράκον και τον Κυριακούλην Μαυρομιχάλην, και τόσους άλλους, και άπήλθομεν εις
την Λυτικήν 'Ελλάδα; αλλά συγκαταβατικώς λέγει δτι άπήλθομεν. "Οσον γνωρίζει ό
κύριος Φωτάκος και οι σύμβουλοι του, την εσωτερικήν κατάστασιν της \ Κίνας ή της
'Ιαπωνίας, άλλο τόσον γνωρίζουν την αρχήν και τα καθέκαστα της ελληνικής επανα
στάσεως. Μ' δλα ταΰτα, κινούμενοι εκ τοΰ Ιοβόλου πάθους των και εκ τής αισχρής
άγνοομοσύνης εκφράζοντας τνφλώς και άπερισκέπτως πάν δτι σνλογισθοΰν ενδιαφέ
ρον δι' αυτούς, και προσβλητικόν δια τους άθλητάς τοΰ αγώνος, και αυτουργούς τής
άναγεννηθείσης πατρίδος, νομίζοντες δτι μ' αύτάς τάς συκοφαντίας, και παραμορφώ
σεις τής αληθείας, καλύπτουν τα κακουργήματα τους. Παραπέμπω λοιπόν τους μέντωρας τοΰ κυρίου Φωτάκου εις τα είρημένα απομνημονεύματα μου δια να μάθουν τά
καθέκαστα, και διά το αποτέλεσμα τής μάχης εκείνης, να βεβαιωθούν δέ και δια τήν
ενδοξον έκείνην έκστρατείαν τοΰ ήρωος τοΰ δράματος των, Γενναίου Κολοκοτρώνη,
πόσον αποτελεσματική συνέβει, και τήν ετι ένδοξοτέραν έπιστροψήν του με ta 18 μου
λάρια τον. Νά μάθουν δέ δτι και εγώ, και ό Γιατράκος, και ό ΚυριακούΡ.ης Μαυρομι
χάλης, άνεχωρήσαμεν μαζύ και οι τρεις, με τον Μαυροκορδάτον, με τον Μάρκον Μπό
τα ιαρην, με τον Νόρμαν, με τους συνταγματάρχας Λάνιαν και Ταρέλαν με τον τακτικόν στρατόν και με τους φιλλέληνας τήν 18 μαί'ου, και άπήλθομεν εις τήν Άκαρνανίαν, και ό μεν Κυριακούλης με τους στρατιώτας του. και με μερικούς τους όποιους
τοΰ ε<5ωκα εγώ, άπήλθεν εις το Φαναράκη τοΰ Ποιλίου, δπου εις μίαν έπίσιμον μάχην
επεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος θύμα υπέρ πατρίδος, ημείς δε πολεμήσαντες δις εις τον
Κομπότη, ένικήσαμεν τονς εχθρούς, άλλ' εις τήν μάχην τον Πέττα ήτήθοιμεν (κρίμασιν οίς οΐδεν δ κύριος) και ύπεστρέψαμεν μετά τά μέσα τοΰ 'Ιουλίου εις τήν Πελοπόννησον εις τήν πατρίδα μον Λαγκάδια, πρώτον ό Γιατράκος, και κατόπιν εγώ άφ'
ου έπληροφορήθην εκ γραμμάτων τών αδελφών μου διά τήν τρομεραν έκείνην εισβολήν τοΰ Δράμαλη, σννοδενόμενος μετά τών οπλαρχηγών τοΰ 'Ολύμπου Καρατάσιον
με τονς υιούς του, και με τον Γκάσον.
"ϊδον έπι τέλους λ,έγοντας εις τήν σελίδα 163-164 δτι, ενώ τοιουτοτρόπως έξηκολούθη δ αρχηγός, και ήλπιζεν γλήγορα τήν πτώσιν τών φρουρίων Πατρών, έφάνη
εις τήν Κόρινθον και εις τήν Τριπολιτσάν συνωμωσία κατά τοΰ Κολοκοτρώνη. Το
έκτελεστικόν, ή βουλή, και πολλοί από τήν γερουσίαν τής Πελοποννήσου, και οι λε
γόμενοι άρχοντες μικροί και μεγάλοι, εφθόνησαν τον Κολοκοτρώνην, και συνώμωσαν,
εκτός τινών οπλαρχηγών και καπεταναίων οϊτινες ήτον με αυτόν, καθώς και δ λαός
τής Πελοποννήσου, διότι άνέβη εις ύψηλήν θέσιν ωσάν τον ϊμάμην τών τούρκων όπου
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ανεβαίνει εις τον μυναρε τον τσιαμίον του, κτλ, και δτι ή διοίκησις, έκαμε το ύς διωρισμούς των αρχόντων, να πάρουν τα δπλα της επαρχίας των / δ καθένας και να εϋγουν εις την Ρούμελην, και δτι οι άρχοντες αρχησαν εις τα γερά την
στρατο(λο)γίαν
και εβίαζαν τους κατοίκους ώστε ήρχησεν ή πολνορκία των Πατρών να όλιγοστενΐ].
Είναι αδιαφιλονίκητος αλήθεια, δτι πληθής στρατευμάτων εχθρικών συνέρρευσε τότε
και κατεπλνμήρισε την Άνατωλικήν και Δντικην 'Ελλάδα, ώστε οι κάτοικοι μη δυ
νάμενοι να άντιπαραταχθώσι εις την άκαταμάχητον εκείνην δΰναμιν τοϋ εχθρού, επεκαλέσθησαν την συνδρομήν της κυβερνήσεως δια πολλών απεσταλμένοι.
Ή κυβέρνησις δλη και ή Πελοποννησιακή γερουσία, διέταξαν τότε τον παντοδύναμον (κατά
τον Φωτάκον) γενικόν άρχηγόν άπαξ, δις, τρις, και πολλάκις, να απέλθτβ εις την 'Ρού
μελην να δώση παρηγορίαν τινά εις τους διακινδυνεύοντας αδελφούς μας, αλλ' έστάθη
άδιψατον να το δεχθη, δια τους λόγους, δτι δεν πηγένει, διέταξαν τον Κολ.νόπουλΜν
και άλλους, και αυτοί έδωκαν άρνητικήν άπάντησιν, δτι δεν εύγένονν εξοί από την 77ελ,οπόννησον. 'Εγώ, ο Γιατράκος, και ό Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, είχομεν άπέλθη
εκεί μετά τα μέσα τον Μαΐου. Ή κυβέρνησις καταντήσασα εις την αίσχάτην άμηχανίαν, συνήλθον δλα τά τρία σώματα εϊς εν, και συσκευθέντα περί τοϋ σοβαρού εκείνου
αντικειμένου, και άπεφάσησαν ομοφώνως δια τήν σωτηρίαν της πατρίδος, να έκστρα'
τενσονν δλοι οι προύχοντες και πρόκριτοι τών επαρχιών με τους συνεπαρχιώτας των
έκαστος, δια τήν Ρούμελην, εκείνοι οι όποιοι διοργάνησαν τους λαούς, και τους οδή
γησαν εις το στάδιον τοϋ πολέμου κατά τών τυράνων τους, εκείνοι οι όποιοι εθυσίασαν δόξαν πλοϋτον ενδαιμονίαν οικογενείας, και δλ,α τα αγαθά, και ετρεχον πρώτοι
αυθορμήτως εις δλονς τους κινδύνους. Και τήν άπόφασιν αυτήν τήν εδέχθηκαν άπαν
τες οί καπεταναίοι και στρατιώται τών χωρίων, και έτρεξαν δλοι προθύμως εις τάς
οικείας των να συνεκστρατεύσονν με τους προστάτας και εύεργέτας των να σώσουν
τήν πατρίδα τους. Και ό Κολοκοτρώνης εμενεν εις τάς Πάτρας με τους εκ της πανσπερμίας φερεοίκους απάτριδες τυχοδιώκτης, και με εν μέρος απονενοημένων καπετανίσκων καταγωμένων εκ τοϋ κλεπτικοϋ συστήματος, οιτινες δεν είχαν τίποτε να
χάσουν, και αν νπεδονλ.ώνετο ή πατρίς, αυτοί δεν εΐχον δυσκολείαν να επανέλ.θουν εις
τήν Ζάκινθον και άλλαχοϋ. Λέγει επίσης συν τοις άλλοις, δτι, ό Πετρόμπεης, ό Σισίνης, και ό Κωνσταντής Πετυμεζάς δεν ε?>αβον μέρος εις αυτήν τήν εκστρατείαν, διότι
ειχον φίλον τον Κολοκοτρώνην κτλ. Είναι γελοίον εις τήν φύσιν του αυτό να φρονοϋν
αυτά τα άθλια, δτι οι τρεις αυτοί αρχηγοί αν ήτον δυνατόν να συμφωνούν εις τους αη
δείς και φθοροποιούς σκοπούς ενός απονενοημένου κουφώνοος και δοξομανονς ανθρώ
που; αλλ' ένεκα τών περιστάσεων εκολάκεβαν τήν ματαιότητα τον ενίοτε, δια να μήν
άκολονθήση ρίξης j και καταστραφεί ή πατρίς εϊς εκείνας τάς κρισήμονς περιστάσειςΛέγονν δτι ό Κολοκοτρώνης αφ' ου έμαθε τα πράγματα της Κορίνθου, έκαμε
στρατιωτικόν σνμβούλειον απ" δλους τους σωματάρχας, και απήντησε να ύπάγη αυτο
προσώπως εις τήν Κόρινθον να Ιδή τι μυα)Λ έχει ή κυβέρνησις, και δτι αφησεν άντιπρόσωπόν του τον Πλαπούταν εις τήν άπουσίαν του, και δτι έκαμε πολλούς και μεγάλους
πολέμους κτλ, και δτι μετά τήν επιστροφήν του από τήν Τριπολιτσαν ήτον συλλογισμέ
νος, και εβλιασφήμησε με άγανακτισμόν και είπεν εις τους εδικούς του «τι κακόν επάθαμεν! δσους τούρκους εσκοτώσαμεν, Άλλοι τόσοι έγιναν)) κτλ, και δτι έβλεπε τούρκους
με χριστιανικά ονόματα. 'Απαντώ εις τους μέντωρας τοϋ κυρίου Φωτάκον, δτι ένεκα
τοϋ εκχνλήσματος τον ιοβόλου πάθους και της μνησικακίας των κατά τών εγκριτωτέρων της Πελοποννήσου, οίτινες δεν ύπέκυπτον εις τους εθνοκτόνους σκοπούς των,
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υπέπεσαν εις τόσους ανούσιους παραλογισμούς και εις ψεύδη αναίσχυντα, ώστε και αυ
τοί δεν ενθυμούνται τί γράφουν. Ό Κολοκοτρώνης ύπήγεν εις την Κόρινθον μετά τάς
αρχάς τοΰ άπρηλλίου, οτε έμαθεν δτι ήλθεν ο ιατρός 6 Στέφανος άπό την Ζάκινθον,
και ήφερε τους ομήρους Σουλιώτας, και τά χρήματα, δια νά πάρη τά χαρέμια των βεζυραγάδων και τους αύλ.ικούς εις άνταλλαγήν, άνεχώρησεν τότε άπό το Σαραβάλη
κρυφίως και εν άγνοια ημών, τοΰ Ζαίμη, τοΰ Λόντου, τοΰ Κωνσταντή Πετνμεζα και
τών λοιπών οπλαρχηγών, και παρήγγειλλεν εις τους οικείους του νά μας ειπούν, δτι
άνεχώρησεν αίφνης και άπρομελετήτως και απέρχεται εις Κόρινθον δια κατεπείγουσας
άνάγκας τοΰ στρατοπέδου νά όμιλήση με την κυβέρνησιν, και εντός ολίγων ημερών
επιστρέφει. "Οτι δε άφησε άντιμουήπηνόν του τον Κολυόπουλον νά μας διοική, τούτο
το ακούω ήδη μετά 37 έτη, αυτός μόλις είχε 30 καν 40 παλουμπέους στρατιώτας, και
αν είναι πιστευτόν νά διοίκηση αυτός ημάς και νά μας διατάττη, και ό τον κοινόν νουν
έχον δεν δύναται νά το πιστεύση! "Οτι δε εκαμεν ό Κολνόπουλος πολλούς και μεγά
λους πολέμους εις την άπουσίαν τοΰ Κολοκοτρώνη, και έστενοχώοησε τους τούρκους
κτλ, είναι ψεύδος άναίσχυντον, καθότι ούδεμίαν σημαντική μάχη ήκολούθησε, μήτε
οι τούρκοι εξήλθαν πλέον εις συστηματικήν μάχην, εκτός τινών συνειθησμένων άκροβολισμών. "Ας μάθουν λοιπόν οι μέντωρες τού κυρ Φωτάκου ο'ι πανηγυρισταί τοΰ γε
νικού αρχηγού, δτι, τοΰ Κολοκοτρώνη ό πηγεμός εις τήν Κόρινθον ήτον δια νά άρπάση χρήματα άπό τά λήτρα τών χαρεμιών τών βεζυράδων, καθώς και άρπασε μίαν σημαντικήν ποσώτητα, λόγω εξοικονομήσεως τών άναγκεόντυιν τοΰ στρατοπέδου, και
τά έβαλλχν εις τήν τσέπην του, και ΰπέστρεψεν εις τάς Πάτρας μετά τάς αρχάς μαιου,
καταφερόμενος κατά της κυβερνήσεως, δια δύω λόγους, πρώτον δια νά πιστεύσουν
δλοι δτι δεν έλαβε χρήματα, και δεύτερον, / επειδή τον διέταξε καί τον ύπεχρέωσε νά
άπέλθη εις τήν Δυτικήν 'Ελλάδα, και το απέφυγε με τον πλέον άνανδρον τρόπον, και
δια νά δικαιωθή εις τήν κοινήν γνώμην, έξέμεττεν αύτάς τάς άλογους και αγενείς
φαντασκείας και ύβρεις, κατά της κυβερνήσεως τοΰ έθνους. 'Εγώ, ό Ζαίμης, ό Λόντος, ό Γιατράκος, ό Κυριακούλης Μαυρομιχάλης ευρισκόμεθα εις το αυτό στρατόπεδον έως τάς 18 Μαΐου, δτε άνεχωρήσαμεν δια τήν ΑΊτωλοακαρνανίαν, καί ουδέποτε
ετόλμησε νά κάμη λόγον κατά της εθνικής κυβερνήσεως. Και δσα αναφέρουν οι πανυγηρισταί υμνολόγοι και σύμβουλοι τοΰ κυρ Φωτάκου Τερτσέτη και συντροφιά είναι
ανύπαρκτα καί πλάσματα τής ιστορικής των φαντασίας, δια νά δώσουν μεγάλην βα
ρύτητα εις τον μεγαλεπίβολον στρατάρχην. Τους παραπέμπω λοιπόν εις τά ίδια απο
μνημονεύματα μου διά νά ίδουν τάς λεπτομερίας δλων τών γεγονότων κατά τήν έπωχήν έκείνην, επί τοΰ εδικού μας άναχωρισμού διά τήν Δυτικήν 'Ελλάδα μετά τοΰ Μαυ
ροκορδάτου, Μάρκου Μπότσαρη, τοΰ τακτικού, καί τών φιλελλήνων
αξιωματικών,
καί κρίνω περιτήν πάσαν άλλη άπάντησιν εις τοιαύτας βωμολοχίας.
"Οτι δε ύπήγεν ό Χρυσοσπάθης (μετά τήν εδικήν μας άναχώρησιν) εις τον Κολοκοτρώνην απεσταλμένος άπό τον Μαυρομιχάλην Μούρτζινον καί λοιπούς καπετα
ναίους τής Μάνης, νά τον παρακίνηση νά συμφωνήση με αυτούς, καί νά έρρεθήση τον
Κολοκοτρώνην διά νά κάμου συμφώνως τήν συνέλευσην, νά όπομακρίνουν άπό αυτήν
τους άρχοντες, καί δτι εις τους συμβούλους τού Κολοκοτρώνη έλεγε, νά τους περά
σουν εν στόματι μαχαίρας όλους, καί δτι αυτό ήτον μυστικόν άπό τον άρχηγόν, διότι
δεν ήθελ,ε νά άκούση φώνον τού παραμικροτέρου "Ελληνας, απαντώ εις τους μέντωρας
τοΰ κύρ Φωτάκου, δτι μετά τήν άναχώρησιν μας, πειθανόν νά ύπήγεν ό Χρυσοσπά
θης εκεί διά νά τοΰ δώση φιλικάς τινάς συμβουλάς ως αρχαίος συνάδελφος του εις τήν
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Ζάκινθον, να λείψη άπό τάς παραφοράς και τονς παραλογισμούς τον, νά τον άποτρέψη, ίσιος σταλμένος άπό τον φίλον τον Μούρτζινον, και ουδέποτε άπό τους άλλους,
(αν νπήγε πρώτην φοράν το ακούω τώρα) αλλά δια να άπεράσουν εν στόματι μαχαίρας
τους άρχοντας ουδέποτε εδειξεν τοιούτον χαρακτήρα ό Χρνσοσπάθης να κάμη συνω
μοσίας δια άδελφοκτονίαν, καθότι εγνώριζεν, δτι έκαμε κάμποσας τοιαύτας απόπει
ρας ό γέρο Κολοκοτρώνης και εις τα Βέρβενα, και εις την Ζαράκοβαν, και άλαχοϋ,
άλ?-' ϊδε δτι ήτον χοντρός ό λεμος των αρχόντων, και δεν εκύπτετο από την σπάθην του
Κολ.οκοτρώνη και τοΰ κυρ Φωτάκου, επήραν τα μέτρα τους, και τον εφύλ.αξαν εις δλας
τάς κινδννώδης συνωμοσίας (εκτός του αγαθού Κρεββατά άχρηφήσαντος).
Λέγει συν τούτοις δτι άφοΰ ό Κο/.οκοτρώνης έμαθε τα διατάγματα της στρατο
λογίας των αρχόντων, συνενοήθη με τους εδικούς τον ά Ιδιωματικούς, και με ποίους,
με τον Πλαπούταν δσ,τις είχεν τριάντα στρατιώτας. με τον Παπασταθόπουλον δστις
είχε δεκαοκτώ, με τον Ζαχαριάδην και Πέταν οϊτινες είχαν μόνον τον εαυτόν τους,
και με τον κυρ Φωτάκον και Μιχαήλ Οικονόμου, (τους οποίους έχειροτόνησεν άξιυ>ματικονς τότε, οπόταν αυτός ό Ιδιος άρχιγός τονς δεν εΐχεν ονδένα στρατιοηικόν βαθμόν άπό την κνβέρνησιν) νά τοϋ δώσουν τον λόγον τους, αν θά είναι μαζύ του εις τον
αγώνα κατά των τούρκων, και κατά των άλλων εχ(θ)ρών του, δηλαδή των αρχόντων
κτλ. Είναι αποκριάς άξιον πώς κατήντησαν αυτοί οί άθλιοι άνθρωποι εις τόσην άπόγνωσιν, και ώς εκ τοΰ ιοβόλ,ον πάθους των, γράψονν πάν θεμιτόν και άθέ/ιητον, και
δτι σνλογισθονν δια νά καλύψουν τάς αίσχρουργίας των.
Επίσης λ.έγει δτι μόλ.ις ετελ,είωσεν αντό το εντιμον κογκρέσον, έφθασε πεζός από
τά Μαγούλιανα άπό τον εγκαρδιακόν φίλον τοϋ Κολοκοτρώνη, τον 'Λναγνωστάκον
Παπαγιαννακόπονλον, ό όποιος τον εγραφεν δλα τά περιστατικά της συνομωσίας
κατ' αύτον, και την μεγάλην ενέργειαν των προυχόντων, και ιδίως τον 'Αναγνώστη
Λελιγιάννη, ό όποιος εφοβέριζε τονς φίλονς τον Κολοκοτρώνη δτι θέλει δήμευση τά
πράγματα τονς, αν δεν τον παρακολονθήσονν εις την εκστρατείαν κτλ. Βεβαίως οι
άναγνώσται των άπομνημονενμάτων τον κνρ Φωτάκον, δεν γνωρίζονν ποιος είναι
αυτός ό περιβόητος 'Αναγνωστάκος Παπαγιαννακόπουλος άπό Μαγούλ.ιανα, και πειθανόν νά πιστεύσονν δτι άφ' οΰ ήτον επιστήθιος φίλιος ενός στρατάρχου, θά ήτον κα
νένας επίσημος άνθρωπος. "Ας μάθονν λ.οιπόν δτι αυτός είναι αύτάδελ,φος τον κυρ Φω
τάκον, είχε το επίθετον Σονγλέρης, άνθρο>πος τής τελ.ενταίας τάξεως των κατοίκου'
των Μαγονλιάνων κοινολαήτης. Προ τής επαναστάσεως, τον εΐχεν ό Θεοδωράκης
Αελ.ιγιόννης νπερέτην, εις την αρχήν τής επαναστάσεως τον μετεχειρίσθην εγώ αντόν
και πολλούς άλλους εις την σύναξιν αίγιδοπροβάτων και τροφών δια τά στρατόπεδα
μέχρι τής άλ.ώσεως τής Τριπολιταάς. Άφ* οΰ προσεκκλήθη ό κυρ Φωτάκος / εις τον
Κολ.οκοτρώνην και δεν υπήρχε μεταξύ ημών και αύτον αρμονία διά τονς προεκτεθέντας λόγους, τον προσηκείωσεν με τον Κολοκοτρώνην, και τον μετεχειρίζετο κατάσκοπον, και δργανον τής κολ.οκοτρωναϊκής μερίδος διά νά κάμη προσηλ.ητισμον εις το μέ
ρος των, και προς άμοιβήν τό)ν πιστών προς την κατασκοπείαν ενεργειών τον, άφ' ου
διέλ.νσεν ό Κο/.οκοτρώνης την πολνορκίαν των Πατρών, και εφθασεν εις την Καριπαιναν με την πανσπερμίαν τής άναρχείας και άσιδωσίας, ή πρώτη του έντιμος πράξις
ήτον νά διαλ.ύση την εκεί έφορίαν (ήτις εσύγκειτο άπό τον άδελφόν μου Άνάστον και
εξ εκ των προκριτωτέρων οϊκοκνραίων των κομοπόλεων) με τον πλέον βανδαλικόν
και άπάνθρωπον τρόπον, μη νπακούσασα εις τάς παρανόμους και παραλόγους απαι
τήσεις τον, Ιδίως δέ, διότι αυτός τονς διέταξε νά προτείνονν εις την κνβέρνησιν νά θεω-
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ρήση χιλίαρχον της επαρχίας τον Δημήτρην Κολυόπουλον, και αύτη δεν ύπέκειψεν εις
τάς τοιαύτας ά?.όγονς θελ.ήσεις τον, άλλ' έπρότεινε τον Δημητράκην Δελιγιάννην δι
καιωματικούς, καθότι άπό την πρώτην ήμέραν της επαναστάσεως ητον οπλαρχηγός
και εδιοικοϋσεν ανεξαρτήτως από αυτούς, εκλεκτόν και όννατόν στρατόν, και άνδραγαθησαντα εις πολλάς μάχας και ή κυβέρνησις το παρεδέχθη και τον εστειλλε δίπλω
μα χωρίς να απαίτηση. Ό δε Κολνόπονλος εθεωρείτο ώς τότε, ονόματι κηδαιμόν τον
άνηλικον ανεψιού τον Γιαννικούλ.α, χωρίς να εχη στρατιώτας, και άντεκατέστησεν
αύθαιρέτοίς αλ/.ονς τον μέρονς τον. Φθάσας δε εις Τριπολιτσάν, κατετρόμαξεν την γερονσίαν, μη εχονσαν ιδίαν ψρουράν, άλλα της είχε επιτεθειμενον τον νίόν τον τον 77ανον, και ή πρώτη τον βανδαλική πράξις ητον αύτη, άπέβαλλεν δικτατορικώς τον γερονσιαστήν \ίναγνώστην Ζαψειρόπονλον, άνδρα εκ των διακεκριμένων, και εκλελεγμένον παμψηφεί από την επαρχίαν, και έόιώρησεν αύτοκρατορικώς τον άνω ειρημενον '. ϊναγνωστάκον Σονγλέρην άδε?.φόν τον πανηγνριστού τον κνρ Φωτάκου, και εδέσμενσε την άθλίαν εκείνην γερονσίαν, (και την ηγε και την εψερεν, από την ψρύκην
της) εις τάς άνοσίονς θελήσεις αύτον, και ολ,ων των σνγγενών και κολάκων του οΐτινες [...]
ΕΤΤΤΧΙΛ Λ. ΛΙΑΤΑ
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